Nick Heuvink
Mijn naam is Nick Heuvink, ben 17 jaar oud en ik kom uit Wijhe. Een tijdje geleden ben ik fanatiek begonnen met het spelen van dynamic tennis. Dit doe ik vaak
met Nino die tegelijk lid is geworden. Al vaker speelde ik af en toe mee met mijn
ouders. Ik vind het spelletje erg leuk om te doen en hoop mij nog veel verder te
ontwikkelen. Mijn hobby’s zijn chillen met vrienden en uitgaan. Ik studeer
Commerciële Economie op het Windesheim te Zwolle. Doordeweeks werk ik
daarnaast voor Carinova in de huishoudelijke hulp. Straks doe ik mee aan de
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Wim Heuvink
Raalterslag 13
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penningmeester@ttvwijhe.nl

De volgende Mepper verschijnt op medio mei. Jouw tekst en foto‘s zijn
van harte welkom voor 1 mei bij hheuvink@gmail.com.
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aan tafeltennis. Mijn hele jeugd heb ik gespeeld bij TTV Wijhe. Dit waren mooie
tijden met verschillende tafeltenniskampen en toernooien waar we met grote
groepen mensen naar toe gingen. Bij de senioren heb ik ook nog een paar jaar
gespeeld, voornamelijk competitie.
Ik zal vooral op de maandagavond competitie spelen in het team Wijhe 3. Dit
team bestaat uit Harrie Geerligs, Jan Sanders en Gerrit Oosterink. Met hen heb ik
al eerder competitie gespeeld. Dus ik hoop dat het weer een gezellig seizoen
wordt met leuke tegenstanders.
Tenslotte wens ik iedereen veel tafeltennisplezier toe en hoop verschillende mensen te zien bij de tafeltennisevenementen.
Met veel groetjes, Ruud Geerligs

Nino Jansen
Ik heet Nino Jansen en woon al 17 jaar in
Wijhe aan de Kerkstraat. Op dit moment
zit ik in het zesde jaar van Atheneum op
het Carmel College Salland in Raalte. Een
aantal van mijn hobby’s zijn sporten en het
afspreken met vrienden.
Ik ben via mijn vader (Vincent Jansen) bij
de TTV gekomen. De afgelopen weken heb
ik zo nu en dan eens met Vincent en een
paar andere vrienden een aantal malen
Dynamic Tennis gespeelt. Dit beviel mij
dan ook erg goed, waardoor wij graag lid
willen worden van de TTV.
Ik heb zelf al relatief veel ervaring met Tennis. Dit heb ik dan ook tot mijn 14e
levensjaar met plezier gedaan. Ten tweede heb ik in mijn jeugd ook vrij veel tafeltennis gespeeld, waardoor ook tafeltennis mij relatief goed af gaat. Dynamic tennis gaat mij op het moment dus wel redelijk goed af, maar natuurlijk kan dit altijd
beter! Wij hebben nog niet echt een vast dagdeel afgesproken, maar de meest
voordehand liggende dagdelen zijn zaterdagmiddag, zondagmiddag of maandagavond. Eén van deze dagdelen zullen wij waarschijnlijk met een groep jeugd
een paar potjes Dynamic Tennis spelen.
De indruk van de leden en de club lijkt erg goed. Het clubgebouw ziet er na de
verbouwing fantastisch uit en de leden bevallen me erg goed.
Met vriendelijke groet, Nino Jansen
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Nick en Nino
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Even voorstellen

Van de voorzitter
Allerlei activiteiten hebben zich al afgespeeld sinds de
jaarwisseling. Zo hebben de tafeltennissers het nieuwjaarsteamtoernooi gespeeld en is de feestavond en het Albert
Heijn scholieren- en kindertafeltennisfeest geweest. Ook
zijn de competities van de tafel- en dynamictennissers
begonnen.

Jan Jaap Holdijk

26

Wie wel eens meetraint op de donderdagavond heeft me al een tafeltennisbatje
zien beroeren, met wisselend succes. En
wie bij de afgelopen feestavond was heeft
mij met enige regelmaat een biertje zien
achteroverslaan (en een stokpaardje zien
berijden). Ik ben Jan Jaap Holdijk en
sinds enkele maanden tafeltennis ik op
de donderdagavond. Na zo’n intensieve
training plof ik voldaan op de bank naast
mijn vrouw Marjolein, terwijl onze lieve Joep van anderhalf in zijn bedje op dat
moment overweegt of hij deze keer wel aan een stuk blijft doorslapen.
De volgende dag hoop ik weer fruitig aan mijn bureau te zitten bij Drukwerkdeal.
nl, waar ik copywriter ben. Blogs, advertenties, radioreclames, campagnes, productteksten en fotografie zijn een kleine greep uit de verschillende soorten content die ik daar produceer. In onze puik geoutilleerde gameroom zijn ook twee
tafeltennistafels te vinden, en daar heb ik de smaak voor de sport serieus te pakken gekregen.
In mijn vrije tijd kijk ik graag een serie, speel ik games op m’n Nintendo Switch
en ben ik veel bezig met fotografie. Digitaal, maar vooral ook analoog de laatste
tijd (check wat voorbeelden op instagram.com/jj_holdijk). Dus mocht je bij het
opruimen van de zolder nog wat ongebruikte analoge fotocamera’s tegenkomen:
ik houd me warm aanbevolen.
Voor wie ik nog niet persoonlijk ontmoet heb: tot ziens!
Groet, Jan Jaap

Ruud Geerligs
Ik zal mezelf even voorstellen, aangezien ik nieuw ben voor de meeste leden van
de vereniging. Ik ben Ruud Geerligs, 29 jaar oud en woon aan de Beatrixlaan 8 in
Wijhe. Ik werk op dit moment bij het Albert Heijn Distributiecentrum te Zwolle.
Mijn hobby’s zijn het spelen van waterpolo bij WZC in Wijhe en het programmeren van elektronische componenten.
Ik ben bij de vereniging gekomen, omdat mijn vader (Harrie) aangaf dat ze een
spelerstekort hadden in het team. Het leek mij wel leuk om het tafeltennis weer
op te pakken. Ik ben namelijk al eerder lid geweest. Op jonge leeftijd deed ik al
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Het vernieuwde clubgebouw wordt dus intensief gebruikt.
De officiële opening moet nog gepland worden. We willen
dan een nieuw bord van DTTV Wijhe aan de buitenmuur laten onthullen. De
gemeente, sponsoren, andere verenigingen en alle leden zullen dan uitgenodigd
worden.
De feestavond was wederom een groot succes met een oproep van de oude grijze
buffel voor een tweede leg om meer jeugd bij de vereniging te krijgen. (Dit is dan
wel op de langere termijn!).
Het Albert Heijn scholieren- en kindertafeltennistoernooi was ook een succes.
Aanvankelijk waren er weinig aanmeldingen, maar nadat Riki de oud-deelnemers weer extra had aangeschreven konden we toch op een goed deelnemersveld
rekenen. De scholen uit Olst waren ook uitgenodigd, maar helaas hadden zich
vanuit Olst geen deelnemers aangemeld. Beide toernooien konden we op de ochtend afwerken.
Ook gaan we verder kijken hoe we de uitkomsten van de pitch praktisch kunnen
uitwerken.
Zoals je in deze Mepper en binnenkort ook in de Reklamix kunt lezen, hebben we
het streven van 100 leden gehaald, dat is geweldig! Bij de gemeente zullen we
kijken wat er eventueel mogelijk is qua uitbreiding van de zaal.
Ik wens iedereen voor de rest van het seizoen veel speelplezier.
Adri de Koning
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TTV Ledenjournaal
Nieuw lid per 1 januari
1. Joke Westendorp, Grutto 26, 8131 HJ Wijhe

senioren dynamic

ring reeds is gepasseerd hebben we nog alle tijd. We willen graag onze sport in
ons mooie Wijhe dan gaan promoten. Een datum voor dit toernooi is reeds vastgelegd: zondag 6 oktober 2019. Een mooie gelegenheid om toptennis te zien in
onze eigen sporthal van Wijhe!

Nieuwe leden per 1 februari
2. Ruud Geerligs, Beatrixlaan 8, 8131 AR Wijhe
3. Nick Heuvink, De Wandelingen 18, 8131 WC Wijhe
4. Nino Jansen, Kerkstraat 2, 8131 BZ Wijhe

senioren competitie
senioren dynamic
senioren dynamic

Clubkampioenschappen Dynamic Tennis

Bedankt per 1 maart
Jeroen Krosman, Hoevenhoek 27, Wijhe

Meitoernooi
4

Het jaarlijkse meitoernooi vindt plaats op dinsdag 14 mei en is bestemd voor
zowel recreanten als competitiespelende senioren. 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 hier van
afwijken, mocht het verloop van het toernooi hier aanleiding toe geven.
Het inschrijfgeld bedraagt 2 euro per deelnemer en dient op 14 mei voldaan te
worden bij de wedstrijdleiding.
Je kunt je opgeven tot uiterlijk 7 mei via het inschrijfformulier in het clubgebouw
of via email bij Harrie Geerligs (harriegeerligs@gmail.com)
Dus noteer in je agenda;
Dinsdag 14 mei: Meitoernooi TTV Wijhe
We hopen op een grote deelname.

Mepper februari 2019

We willen vanaf dit jaar (net zoals dat al bij tafeltennis gebeurt) wat extra activiteiten organiseren voor onze Dynamic Tennis-spelers. Te beginnen met clubkampioenschappen dubbelspel. We willen dit graag spelen in ons eigen clubgebouw,
verdeeld over enkele avonden.
Omdat op maandagavond er nog ruimte is in de bezetting van onze zaal, willen
we deze activiteit plannen op een aantal maandagavonden vanaf 1 april. Dan zijn
de competities afgerond en kunnen we vanaf 19:30 uur de zaal gebruiken. De
organisatie is in handen van Jos Bergevoet en Jan Willem Jonker. Bij de organisatie is het aantal inschrijvingen een belangrijke factor. Hoewel je je individueel
opgeeft gaan we door loting wisselende viertallen vormen:
• AB – CD
• AC – BD
• AD – BC

• EF – GH
• EG – FH
• EH – FG

Zo kunnen dan om-en-om 6 wedstrijden op één avond gespeeld worden. Het
aantal behaalde punten is de persoonlijke score (maar misschien werken we ook
wel met de behaalde verschilpunten).
Hoe dan ook: we komen snel met een indeling en reglement en communiceren dit
via de mail en ons prikbord. Dit eerste jaar is een proef en uiteraard voor verbetering vatbaar.
De inschrijving is gesloten en er hebben zich 24 leden hiervoor aangemeld.
Mochten er leden zijn die toch nog mee willen doen, dan kunnen zij zich op de
reservelijst laten plaatsen.
Jan Willem Jonker
Competitieleider Dynamic Tennis
District IJsselstreek
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Autorijschool Dul

Voor al uw rijopleidingen:
● Auto
● Motor
● Aanhangwagen
● Theoriecursus
Ook je rijopleiding in
twee weken halen is mogelijk!!
Voor informatie:
Autorijschool Dul
H.G.L. Verheyen
0570-521696
06-53755451
www.autorijschooldul.nl

Wengelerafweg 6, 8131 TG Wijhe,
Telefoon 0570 52 20 32
info@keukenland.nl | www.keukenland.nl

Afscheid & Bloemen
Omdat het zó persoonlijk is
Afscheid is iets heel persoonlijks. Bloemen kunnen uw gevoelens uitdrukken.
Veel is mogelijk en juist daarom bezoeken wij u thuis. Zo kunt u in uw eigen
omgeving, in alle rust, uw keuze maken. Aan de hand van uw wensen en
onze voorbeelden komen we samen tot een passende laatste groet.
Dag & nacht bereikbaar
www.afscheidenbloemen.nl

T 06 3600 8090

info@afscheidenbloemen.nl

Uw bank dichtbij.

Grolleman Vrieshuis Expl.Mij BV
Industrieweg 23
8121 BZ Olst
Telefoon 0570-561902
Fax 0570-564093
Email info@Grolleman.com
Website www.Grolleman.com

Langstraat 81
8131 BB Wijhe
Tel. 0570 - 52 1352
E-mail: installatiebedrijfwijhe@lijbrandt.nl

Langstraat 59, 8131 BB Wijhe
Tel.: 0570-525562

Dynamic Tennis Competitie IJsselstreek

Opgave najaarscompetitie tafeltennis

De competitie van Dynamic Tennis is halverwege en de eerste wedstrijden zijn na
de winterstop alweer gespeeld. Het team van Wijhe 2 weet zich te handhaven,
echter Wijhe 1 verkeert in zwaar weer. Slechts één wedstrijd werd tot nu toe
gewonnen en het zal veel moeite kosten om nog een plaatsje op de ladder te stijgen. Degradatie komt in beeld! Mocht dat het geval zijn dan komen beide teams
van Wijhe elkaar volgend seizoen tegen en dat geeft wel weer een extra dimensie.

Nog niet bekend is wanneer de teamindeling voor de najaarscompetitie tafeltennis ingediend moet worden bij de NTTB. De Technische Commissie wil wel graag
tijdig weten wie er volgend seizoen competitie speelt.
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.
Al je nu geen competitie speelt, maar volgend seizoen wel competitie wilt spelen,
of als 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.

De standen per 9 februari zijn:

Opgave, afmelding en wensen kunnen ingediend worden tot 1 mei bij Harrie
Geerligs (harriegeerligs@gmail.com)
Alvast bedankt voor jullie medewerking.
24
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Hoe gaat het nu verder met de pitch?

De website van de DTBN (www.dynamictennis.nl ) is vernieuwd en ziet er een
stuk beter en professioneler uit. Helaas is de mogelijkheid om de programma’s en
standen van ons district te publiceren nog niet functioneel. U zult het nog even
met bovenstaande tabel moeten doen…..

NK Dynamic Tennis Dubbel 2019
De voorbereidingen voor de organisatie van de NK Dynamic Tennis Dubbel in
Wijhe zijn gestart. Er is een werkgroep gevormd, die bestaat uit Herbert Heuvink,
Jos Bergevoet, Monique Liefers en Jan Willem Jonker. Hoewel een eerste vergadeMepper februari 2019

Na onze presentatie voor alle leden met de resultaten van de pitch en zienswijze
van de deelnemers aan de denktank, hebben we een inventarisatie kunnen maken
van de opmerkingen en aanbevelingen vanuit de leden. Hieruit is naar voren
gekomen dat we de volgende onderwerpen aan gaan pakken d.m.v. werkgroepen. Vanuit het bestuur gaan we aan de slag met het eventueel aantrekken van
een Dynamic trainer, clinics door de D.T.B.N. (Dynamic bond), evt. peddel als
aanvullende sportactiviteit en het organiseren van een kleine dynamic competitie
onderling. In overleg met de scholen bekijken we of we een alternatieve gymles
kunnen aanbieden met dynamic en/of tafeltennis.
De werkgroep PR gaat aan de slag met:
• Nieuwe lay-out Mepper
• Herkenbaarheid gebouw
• Imago van de club (m.n. bij jeugd)
• Website

Mepper februari 2019

Werkgroep ledenwerving:
• Aandacht jeugd 14-25 jaar
• Media facebook/instagram
• Workshops/clinics.

Werkgroep clubgebouw:
• Logo buiten
• Nieuw damestoilet
• Entree duidelijker
• Tuintje mooier maken

Op 11 maart gaan Herbert en Guus onder leiding van een gespreksleider hun
ervaringen delen met een andere club. Samen met afgevaardigden van de NTTB
en NOC*NSF wordt deze manier van sponsoring en verenigingsondersteuning
door de Rabobank besproken. Hierover wordt dan een artikel geschreven ter
inspiratie en gedeeld via de kanalen van de NTTB, NOC*NSF en de Rabobank
om zo de verenigingen in Nederland verder te helpen.

Sponsors en adverteerders bedankt!!
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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 en dankbaar voor 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: Autoschade Henk Nijkamp
(Olst), Cafetaria Plaza, Dierenartsenpraktijk
Olst-Wijhe, Dumea, J.A. de Vries
Tandprothetische Praktijk (Zwolle), Visser
Woninginrichting en de Naaldboetiek. En hebben jullie de nieuwe reclameborden ook al gezien van: Roy Seine, Dierenartsenpraktijk Olst-Wijhe, Wagenaar
Ongediertebestrijding en Visser Woninginrichting. Een der dagen komt daar ook
een bord van Dumea bij te hangen. En de toezegging voor het laatste plekje aan
deze wand hebben we inmiddels ook al ontvangen.
Helaas hebben ook enkele bedrijven aangegeven een jaartje te willen overslaan;
onder andere vanwege de vele verzoeken die ze krijgen of omdat ze de financiën
zelf hard nodig hebben. Natuurlijk hebben we hier alle begrip hiervoor.

Bedankt voor jullie komst en enthousiasme, hulp bij het opbouwen en opruimen,
het lenen van apparatuur en decor (Jambalaya), planten (Groot Koerkamp) en de
vrije gift na afloop. Tot volgend jaar (suggesties voor thema’s kunnen weer worden ingediend).
Benieuwd naar alle andere foto’s? Kijk op onze website: www.ttvwijhe.nl
Met feestelijke groet, Jos, Martin, Johan en Herbert

Dynamic Tennis Clinic
Dynamic tennis is een jonge snelgroeiende sport in Nederland. En zo ook in
Wijhe. Wij hebben een steeds groter wordende groep dynamic tennis spelers in
ons midden. De nationale bond had voor 12 januari jongstleden een clinic uitgeschreven in Apeldoorn. Om zoveel mogelijk deelnemers te lokken, was de deelname gratis voor leden. En dat was te merken.
Een groter aantal deelnemers had zich opgegeven dan vooraf begroot: 45 man/
vrouw totaal, waarvan 7 van onze eigen vereniging. Vanwege dit grote aantal
werd de clinic met een uur verlengd. Ofwel 4 uur intensief bezig zijn met onze
favoriete sport.
Twee jonge honden (Tom en Robert) uit Horst zijn helemaal naar Apeldoorn afgereisd om ons een buitengewoon leerzame training te geven. Hierbij was er veel
aandacht voor hoe je het racket vasthoudt. Maar natuurlijk ook hoe en wanneer je
daadwerkelijk moet slaan (ga niet achter de bal staan, maar laat deze naast je
komen), hoe met effect te spelen, hoe je de volley moet spelen en wanneer naar
het net gaan. Al met al een buitengewoon vermoeiende maar leerzame ochtend.
Wat wij in de regel in Wijhe doen (maar eigenlijk gebeurt dat overal) is direct de
baan op en een partijtje spelen. Beter is het, maar dat wisten wij natuurlijk al,
eerst een half uurtje gewoon de bal over en weer te slaan om daarmee het goede
gevoel te krijgen. Dan heb je ook alle tijd om na te denken over hoe het ook al
weer moet. Pas daarna speel je dat partijtje. Daarmee is ons niveau nog verder op
te krikken.

Vandaar een oproep tot slot: denk bij je aankopen ook aan de lokale middenstand en bedrijven; zo helpen we elkaar!

Volgend jaar is er weer een clinic. Houd de emails die wij via Jos Bergevoet krijgen in de gaten en schrijf je in als het zover is.
								Rudi Kingma
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Een van de hoofdacts was
het optreden van de Oude
Grijze Buffel Metworst. Oef
oef. Hij sprak aan alle krijgers en squaws zijn zorgen
uit over het hoge grijze
gehalte van de stam. Tijd
voor een tweede leg! Ik ben
benieuwd of het aanroepen
van de geesten met Hoe Hoe
Moe Moe Da het inwonertal
van Wijhe komend najaar
een boost zal geven. De
Oude grijze buffel en zijn indianenknecht genoten zichtbaar van de mooiste wigwam in de regio en hoopten dat vele andere stammen hier ook kennis komen
maken.
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Na het afscheidslied van de grote beer was het weer tijd voor de inwendige mens.
Met dank aan meesterhapjesmaker Martin en de barjongens Nick en Mark voor
hun tomeloze inzet. Top gedaan jongens & tot volgend jaar. Voor of achter de bar.
Voorzien van verse drankjes gingen we verder met een line dance demonstratie
door Be Zoetewij uit Windesheim. Hop, Hop. In no time was de zaal vol
heupswingende en benenzwaaiende cowboys en -girls. Enkelen bleken duidelijk
ervaren, maar ook de rest had het snel onder de knie. Dat was maar goed ook,
want iedere groep mocht enkele dansers voordragen voor het tweede spel: de line
dance game. Opnieuw bleken de Schoppen het beste beentje voor te zetten.
De slotact van de avond was hilarisch. Vier finalisten (van iedere groep 1) mochten in de arena een demonstratie stokpaardjerijden geven. Anky met haar
Olympic Bonfire zouden jaloers zijn op de acts van Tonny, Ina, Jan Jaap en Guus.
De piaffe, passage, draf en pas: alles kwam moeiteloos en zelfs zonder weigering
of stijgering voorbij. Het publiek, maar ook de jury en organisatie vonden het
geweldig. Ook dit onderdeel werd trouwens gewonnen door de Schoppen.
De feestavond was natuurlijk nog lang niet afgelopen. Tot ver in de zondag werd
er nog volop gedanst, gedronken, gekletst, gegeten en gelachen. Hoe tof is het
dan dat de volgende ochtend om 10.30 uur alweer een groep vrijwilligers klaar
stond om te helpen met opruimen en schoonmaken.
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Zorgverzekering bij Salland Verzekeringen?
Afgelopen jaar hebben opnieuw enkele leden een zorgverzekering afgesloten bij
Zorgverzekeraar Salland. Doordat ze daarbij het collectiviteitsnummer 1934
invulden, ontving onze club ook een bijdrage voor de clubkas.
Inmiddels is de opbrengst bekend. Salland heeft toegezegd deze maand €160
over te maken voor de clubkas! Hoewel dit bedrag een stuk lager uitvalt dan
vorig jaar (€ 510) zijn we natuurlijk erg blij met deze extra bijdrage. Ben jij verzekerd bij Salland en heb de onze club aangevinkt. Bedankt dan voor je bijdrage!
Gratis lidmaatschap?
Alle leden die meedoen aan de Salland Clubactie maken ook kans op een jaar
gratis lidmaatschap. In de loop van februari worden de winnaars hiervan weer
bekendgemaakt. Misschien ben jij wel de winnaar. Houd daarvoor de
Facebookpagina van Salland goed in de gaten.

Oudejaarsmiddag
Op 31 december werd het jaar 2018 traditioneel afgesloten met de “oudejaarsmiddag” in ons clubgebouw. Van 15 tot 18 uur hebben ongeveer 35 bezoekers (leden
+ aanhang) er een gezellige middag van gemaakt. Van de mogelijkheid “dynamic
tennis” te spelen werd nog fanatiek 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 wij het (dan) oude jaar 2019 op dezelfde wijze
af te sluiten en voor zo ver mogelijk ook leden te begroeten, die er afgelopen keer
niet waren.

Gevonden voorwerpen
Dit seizoen zijn veel voorwerpen ‘vergeten’ in ons clubgebouw. We bewaren ze
zorgvuldig in het magazijn. Zit er iets van jou bij? Neem dan voor 1 april contact
op met Wim Heuvink.
Mepper februari 2019
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Uitslag Glazen bol trofee najaarscompetitie

Feestavond verslag

In het nieuwe jaar beginnen we eerst met de uitslag van
onze Glazen Bol trofee. Wie gaat er ditmaal aan de haal
met die felbegeerde trofee?
Naast het kampioenschap heeft ons eerste jeugdteam ook
de Glazen bol trofee te pakken gekregen. Aan het begin
van de competitie wisten ze zeer nauwkeurig hun eindscore al te voorspellen. Met een 1e plaats en 68 punten
zaten ze slechts 1 punt verwijderd van die voorspelling.
Tom, Tom en Niek van harte proficiat namens de redactie. Dat het voor de overige
teams lastig was een goede voorspelling te doen, blijkt uit het onderstaand overzicht van de behaalde resultaten. De voorspellingen gedaan aan het begin van het
seizoen staan (tussen haakjes).

Gesignaleerd: ruim 60 cowboys, cowgirls en zelfs twee loslopende cows.
Vuurwapengevaarlijk en onder invloed van een hoge dosis positieve vibes. Voor
het laatst gezien op 12 januari op de prairie aan De Lange Slagen. Betreden is
geheel voor eigen risico.

Team 1
Met Ceaser in het team als vervanging van Syp was voor het nog wel even de
vraag hoe dat uit zou pakken. Gelukkig heeft ook Ceaser zijn nodige punten meegepakt voor dit team. Dit alles resulteerde in een keurige handhaving in de 3e
klasse. Het team van Olst 2 werd kampioen en de rest lag heel dicht bij elkaar.
José won 61% van haar partijen. Bennie 54%, André 53% en Ceaser 38%. Met deze
gewonnen partijen eindigden ze op een 3e (4e) plaats met 52 (35) punten. Hiermee
een aanzienlijk betere score gerealiseerd dan verwacht werd.
Team 2
Volgens aanvoerder Riki zouden ze niet direct weer kampioen worden in deze
klasse met de overstap van Ceaser naar het 1e team en dat gebeurde ditmaal ook
niet. Daar waar Adri aanvankelijk nog met baard begon, was deze er wel weer
vroeg af. Gelukkig waren zijn resultaten er niet minder om deze ronde en wist hij
de meeste punten te behalen voor zijn team met 80% gewonnen partijen.
Teamgenoten Guus met 71% en Riki met 30% volgden hier achter. Ze wisten zich
vanaf het begin al in de top te nestelen, doch de verschillen onderling waren zeer
klein. Uiteindelijk moesten ze de kampioen Smash op 5 punten laten gaan en de
nummer 2 Vined uit Heerde op slechts 2. Met een 3e (2e) plaats en 57 (62) punten
deze ronde toch een mooi resultaat.
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Niet gevreesd. De durfals werden beloond. Alle bezoekers van de TTV Saloon
waanden zich die avond compleet in het wilde westen. Iedereen had zich gekleed
naar het thema Country & Western. Een enkeling nam haar rol wel erg serieus
door op het stro een vreemde move te maken en een vermeende ZWEEPSLAG op
te lopen. Wel jammer van haar rock en roll moves die ze die avond niet meer kon
tonen. Gelukkig is ze inmiddels bijna hersteld en hoopt ze op een jaren ’60 party
op het volgende feest.
Hoe dan ook de strobalen, doppinda’s, het decor, de spareribs, countrymuziek en
de ‘livebeelden’ uit het wilde westen maakten het plaatje compleet. De trouwe
leden waren afgelopen jaren al bekend met de beruchte TTV-themafeesten; de
nieuwe leden keken hun ogen uit.

Team 3
Nadat de aanvraag goedgekeurd was door de competitieleider om opnieuw uit te
mogen komen in de 5e klasse, wisten Gerrit en zijn teamgenoten Harrie, Jan en

De feestcommissie had ook dit jaar passende activiteiten bedacht. De speelkaart
bij binnenkomst bleek te horen bij de groep waarin je was ingedeeld. Zo werden
alle leden gehusseld en leerde je ook andere cowboys en -girls kennen. Natuurlijk
mocht een quiz ook deze avond niet ontbreken. De kennis over de countrymuziek, de geschiedenis, westerns en topografie bleek ruimschoots aanwezig. De
Schoppen scoorden net iets beter dan de rest.
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Langstraat 76
8131 BE Wijhe
0570 - 525335

• gratis oog- en oogdrukmeting
• oogmeting/service
• ruime keuze in alle prijsklassen
• aan huis
• van trendy, vlot, sportief tot klassiek • varilux specialist
• gratis contactlenzen proberen

Boni Wijhe

Boni
Langstraat
83,Wijhe
8131 BB Wijhe
www.bonisupermarkt.nl
Langstraat 83
8131 BB Wijhe
www.bonisupermarkt.nl

Uw echte warme Bakker

Langstraat 8 - WIJHE
Tel. 0570 - 52 12 90

café
bar- bierlokaal
- bierlokaal
café --bar

Praothuus”
„‘t,,‘tPraothuus
“

Nijverheidsweg
2 - Tel. 0570
- 52 17 41
- www.hemeltjen.nl
Nijverheidsweg
2 - Telefoon
0570
- 52 17 41

Langstraat
44,44,
Wijhe.
Tel:Tel.:
52 26
Langstraat
Wijhe.
5233
26 33
www.praothuus.nl
www.praothuus.nl
facebook praothuus wijhe

Smid

Accountant s & Belastingadviseurs
Accountantskantoor Smid BV

Dijk 7 • Postbus 7, 8130 AA Wijhe • Telefoon (0570) 52 24 55 • Fax (0570) 52 12 58

Acora

info@smidwijhe.nl • www.smidwijhe.nl

Dé Computerzaak van
Wijhe en omstreken
Voor al uw aankopen en/of reparaties van:
computers, laptops, tablets, printers en vele accessoires
Langstraat 36 8131 BC Wijhe
www.markvoortcomputers.nl

tel 0570-547012
mobiel 06-21513305
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AH-Kindertafeltennisfeest
Op vrijdag 4 januari deden tien kinderen van de groepen 3 en 4 mee aan het
Albert Heijn Kindertafeltennisfeest. Alle spelletjes waren gerelateerd aan tafeltennis en vroegen om de nodige behendigheid. De kinderen hadden er duidelijk plezier in. Jelle Wiegel won de meeste punten en werd eerste. Alle kinderen ontvingen en verrassing en een oorkonde. Vier gelukkigen wonnen met de trekking een
vrijkaartje van Ballorig.

Jeroen al dat het moeilijk zou gaan worden. Wederom waren de teams deze competitieronde aan elkaar gewaagd en de onderlinge verschillen zeer klein. In deze
poule zouden de laatste 2 teams degraderen. Helaas konden ze in een sportieve
strijd niet voldoende punten bij elkaar spelen. Harrie wist nog 55% en Gerrit 42%
van de partijen te winnen, maar konden ook niet alleen de kar trekken. Met een
5e (4e) plaats en 36 (49) punten wisten ze Wham uit Nieuwleusen nog net achter
zich te houden, maar een degradatie was onvermijdelijk.

Voor iedereen: 1 maand gratis 1 komen tafeltennissen
Alle kinderen die de smaak te pakken hebben (ook als je niet hebt meegedaan)
zijn van harte welkom bij TTV Wijhe. Ze mogen een maand gratis komen trainen.
Pas daarna hoeven ze te beslissen of ze wel of niet lid willen worden. De trainingen zijn op maandag van 18.30 tot 19.30 uur en op donderdag van 18.30 tot 20
uur. Kom gerust eens langs. Batjes en balletjes zijn er genoeg.

Jeugdteam 1
Voor aanvang van de competitie kondigden teamgenoten Tom en Niek Esselink
en Tom Woesthoff gelijk aan een gooi te gaan doen naar het kampioenschap. Dat
alles echter nog zo spannend zou gaan worden tot in de laatste partij, hadden de
jongens niet voorzien. In de laatste thuiswedstrijd moest het kampioenschap
bevestigd worden. Met slechts 1 punt voorsprong op medetitelkandidaat
Staphorst zou een 5-5 voldoende zijn. Toen ze echter bij aanvang van de laatste
wedstrijd met 4-5 achter stonden, was het de taak aan Tom om alsnog het kampioenschap binnen te halen. Dit alles lukte in bijzijn van al het publiek dat was
komen opdagen. Met een 1e (1e) plaats en 68 (69) punten het kampioenschap en
daarnaast meteen ook nog de Glazen Bol trofee als kers op de taart.

Groep 5 en 6 / jongens en meisjes
1) Wouter Bakker
2) Anouk ten Klooster
3) Kris Pollemans
4) Jasmijn Schoot Uiterkamp
Groep 7/8 jongens en meisjes
1) Kyra Mulder
2) Fieke Nijkamp
3) Pim Meiberg
4) Daniëlle Mulder

AH Kindertafeltennisfeest
1) Jelle Wiegel
2) Flore Schoot Uiterkamp
3) Maud Jansen
4) Maren Dollenkamp
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Jeugdteam 2
Voor aanvang van het seizoen keek Joey samen met zijn teamgenoten Taleb, Gijs,
Brian en Justin in de Glazen Bol. Brian zou dit seizoen zijn eerste wedstrijden mee
gaan spelen in dit team. Al snel bleek dat de teams niet veel voor elkaar onder
zouden doen en leek het er nog even op dat ze richting de nummer een plaats
zouden opschuiven. In Staphorst en Leogang Nunspeet moesten ze echter toch
hun meerdere erkennen. Joey wist als kopman nog 82% van zijn partijen te winnen. ze eindigden op een mooie 3e (2e) plaats en 55 (59) punten.
Het 1e jeugdteam wint hiermee voor de 3e keer op rij die felbegeerde Glazen bol
trofee.
Glazen bol trofee voorjaarscompetitie
De voorjaarscompetitie is inmiddels van start gegaan, dus de hoogste tijd om met
de aanvoerders een kijkje in de Glazen bol te nemen om de sportieve verwachtingen van hun team te kunnen zien. Het 1e Jeugdteam is er alles aan gelegen om de
titel natuurlijk te verdedigen met een goede voorspelling. We beginnen dan ook
gelijk met onze titelverdediger het 1e Jeugdteam.
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Jeugdteam 1
Tom en Niek Esselink en Tom Woesthoff komen na het kampioenschap nu uit in
de 1e klasse. Ze doen nog een voorzichtige voorspelling met een 5e plaats en 35
punten. We hebben een sterk dubbel dat ons extra punten zal gaan brengen. Het
gaat in ieder geval weer een mooie ervaring worden en spannende wedstrijden.
Jeugdteam 2
Dit team bestaat uit Joey van Aefst, Taleb Nassab, Justin Pol, Gijs Woesthoff en
Brian Klomp. De teamgenoten zijn het er over eens dat ze weer gaan strijden voor
een kampioenschap. Brian zal de eerste wedstrijden nog moeten missen omdat
zijn arm nog in het gips zit. Hij zal zijn teamgenoten zeker komen aanmoedigen.
Ze zetten in op een 2e plaats met 61 punten en misschien zijn die punten ook wel
genoeg voor een kampioenschap.
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Team 1
Volgens aanvoerster José Eijkelkamp gaat het dit seizoen in een zware poule weer
een hele klus worden. Ze hoopt nog 4e te worden, maar in een voorspelling verwacht ze een 5e plaats met 40 punten te behalen. Samen met teamgenoten Bennie
Mulder, André van der Klok en Ceaser Abdulwahed gaan ze gewoon lekker spelen zonder tactiek. Geen speciale kopman of kopvrouw en we zien wel wat het
eindresultaat wordt.

Matzerschool wint AH Scholierentoernooi
Tijdens de Kerstvakantie hebben
tientallen kinderen meegedaan
aan het Albert Heijn Tafeltennis
scholierentoernooi en
Kindertafeltennisfeest. De TTV
Wijhe organiseerde deze activiteiten al voor de 46e (!) keer. Het
was op 3 en 4 januari gezellig
druk in het vernieuwde clubgebouw aan De Lange Slagen. Na 3
jaar Sint Jozefschool won dit
keer de Matzerschool de schoolwisselbeker.
Op donderdag 3 januari 2019
werd eerste het Albert Heijn
Scholieren Tafeltennistoernooi.
Hieraan deden 18 leerlingen uit de groepen 5 tot en met 8 mee van vier basisscholen: Sint Jozef, de Horizon, Matzerschool en OBS de Peperhof.

Team 2
Onder aanvoering van Riki Klein Woolthuis zullen Adri de Koning en Guus
Bergevoet in dit team weer gaan voor een koppositie in de 4e klasse. We gaan
elkaar weer goed coachen en een vrouw in de strijd te gooien, daar kunnen mannen niet zo goed tegen volgens Riki. Afwachten of dat extra punten op gaat leveren. Ze gaan voor een 2e plaats met 64 punten.

Jongens/meisjes groep 5/6
Alle kinderen uit de groepen 5 en 6 speelden in een achtkamp tegen elkaar.
Iedereen moest dus zeven wedstrijden spelen. Wouter Bakker won al zijn wedstrijden en eindigde dus als eerste.
Anouk ten Klooster en Kris Pollemans streden om de tweede plaats Anouk won
van Kris en eindigde daarom op de tweede plaats en Kris werd derde.

Team 3
Dit seizoen met 3 spelers in het 3e team: aanvoerder Gerrit Oosterink, Harrie
Geerligs en Jan Sanders. We hadden niet gedacht dat de zesde klasse nog zo sterk
was volgens Gerrit. Het zal nog een hele klus worden om kampioen te worden.
Zoals we nu de sterke poulesamenstelling bekijken verwacht ik in ieder geval een
3e plaats met 53 punten.

Jongens/meisjes groep 7/8
In deze leeftijdscategorie deden 10 kinderen mee, verdeeld over twee vijfkampen.
De nummers en 1 en 2 van iedere poule speelden kruisfinales. In Poule A werd
Daniëlle Mulder eerste en Pim Meiberg tweede. In poule B werd Kyra Mulder
eerste en Fieke Nijkamp tweede. In de kruisfinales won Fieke van Daniëlle en
Kyra van Pim (in 3 spannende games). In een spannende partij won Pim van
Daniëlle de strijd om de derde plaats. In een geweldige finale was opnieuw het
onderlinge verschil erg klein. Kyra Mulder bleek net iets sterker Fieke Nijkamp.

Tot zover alle voorspellingen van de teams, rest het redactie nog om alle teams te
bedanken en veel succes te wensen bij hun sportieve strijd.

Mepper februari 2019

Mepper februari 2019

19

18

Vake bu’j te bange (of ie drinkt te weinig)

Clubkampioenschappen

Nee, wij willen niemand aanzetten tot veel drinken, zeker geen alcohol. “Vake
bu’j te bange, of ie drinkt te weinig” is het thema van een bierproefavond voor
alle leden.

Dinsdagavond recreantengroep clubkampioenschappen 2018
Het is weer de vooravond van Kerst. We schrijven dinsdagavond 11 december,
ofwel: wi-j magt weer.
Nagenoeg alle toppers en overigen hebben zich weer opgegeven om te bevechten
wie zich dit jaar clubkampioen van de dinsdagavond mag noemen. Het wordt
weer een avond volle bak.
Maar ja, De Plaat, de kampioenschapsorganisator bij uitstek en daarmee eigenlijk
zelf ook een kampioen, wordt er nie gel in de bott’n van.

Het concept is simpel:
Op vrijdag 3 mei kan
(door wie zin heeft) eerst
“gewoon worden gedynamict”. De proeverij in onze
kantine begint om 21.00
uur.
Maak kennis met een veelheid aan verschillende
(speciaal)biertjes. Deze zijn
ingekocht door enkele
deelnemers. Tijdens de
proeverij laten ze dit 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 innerlijke mens ook qua eten niet.

Hij weet immers dat niet iedereen de spanning aankan en allerlei excuus gedrag
vertoont waardoor het inschrijvingsaantal toch niet gehaald wordt. Dat noemen
we ervaringsdeskundig ofwel bi-j de klomp’n anvuul’n.
De Teek hef zien hassies estoten aan, jawel, de afzuigkap en vraagt of het snel
afgewerkt kan worden. Chevalier mocht zijn 1e potje tegen de Teek spelen en liet
zien dat hij niet onder de indruk was door pas na deze wedstrijd zijn trainingsjas
uit te doen. Allemaal onderdeel van de psychische oorlogsvoering. De
Taofelduuker trakteert op gebak vanwege zijn 50-jarige huwelijk. Meteen gaat hij
in onderhandeling over de ranking voor het Kerst- en Nieuwsjaarsteamtoernooi.

Zin in?
Noteer dan in je agenda: vrijdagavond 3 mei 21.00.
Aanmelden (vóór 15 april) kan via het formulier op het prikbord of bij de organisatie. Deze toffe avond kost je maximaal € 17.50.
Dit bedrag mag je overmaken op Bankrekening NL47ABNA0598741526 t.n.v.
Dirk Dijkslag en o.v.v. Bierproeverij2019. De kosten worden mede bepaald door
de kosten van de biertjes. De totaalprijs kan lager uitvallen.
Gerard van Assen en Dirk Dijkslag
p.s. Willen jullie alvast bierdopjes sparen? We hebben er (hopelijk) veel nodig. Je kunt ze
inleveren in de emmer achter de bar.
Mepper februari 2019
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De Plaat doet tegen beter weten in toch heul fienig weer een poging om de regels
van de avond uit te leggen. Het wordt een best-out-of-three. Vervolgens zijn we
zeker 5 minuten aan het discussiëren geweest of hij echt bedoelde dat het ging om
2 gewonnen sets. Immers dat Engels kent wulle nich.
9 Man durfden uiteindelijk de degens te kruizen. En zo werd het een poule van 4
en een poule van 5 toppers. Eigenlijk lijkt het net de Brexit: roepen we vooraf we
doen het, maar haken we op het laatste moment af.
Gelukkig hebben we 2 nieuwe sterren die de dinsdagavond recreanten omarmen.
Te weten de Skaetse en de Lens. De Skaetse was in het verleden eigenlijk alleen
maar op het ijs te vinden. Zijn best te doen niet van wak naar wak te gaan. Toch
vond hij er zijn Waterloo. En alst skaetsen niet meer wil ga je tafeltennissen. Klinkt
logisch. Is ook veel zijwaarts afzetten. Dus in september regelde hij zichzelf een
batje en sloot aan bij de alom geroemde dinsdagavond recreanten. En hij bewees
zichzelf en ons een ware recreant te zijn door vol overgave laatste te worden.
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Kerst- en Nieuwjaarsteamtoernooi
Kerst was al geweest en ook had inmiddels het merendeel elkaar Gelukkig
Nieuwjaar gewenst, maar het jaarlijkse Kerst- en Nieuwjaarsteamtoernooi moest
uiteraard nog wel gespeeld worden. Op dinsdag 8 januari was het druk in het
clubgebouw. Het was al druk op de parkeerplaats, dus maar ergens in de berm
geparkeerd. Het was druk bij binnenkomst en dan was het ook nog eens druk in
de zaal. Het merendeel spelers van de dinsdagavond. Menig competitiespeler
kon zich hierin verslikken, want het hele jaar door dubbelen we ons op de dinsdag helemaal klem. En dat werpt z'n vruchten af!

De Lens daarentegen is meer een creant. Heeft jaren competitie gespeeld, weet
dus van de verslavende werking. Hij zag zijn batje naast de eerder genoemde
skaetsen aan de wilg hangen en dacht: dit toch maar niet. De Lens is wel altijd bij
de vereniging gebleven, als hoffotograaf. Bij elke officiële gelegenheid zie je eerst
een paar decimeter buis met glaasjes aan beide kanten en uiteindelijk komt hij er
achteraan. En ook hij wilde uiteindelijk de werkelijke sfeer proeven van de dinsdagavond.
Maar ja, de Lens heeft molenwieken als selfiesticks. Daar is niets tegen opgewassen. Zelfs De Kromme die toch al een aantal jaren finales speelt moest het ruimschoots afweten. Zo stond de Lens op het hoogste schavot.
Ach en zo kan je echt letterlijk zien dat de debutanten de dinsdagavondgroep
omarmen: de een wordt eerste en de ander laatste. En blijven de oudgedienden
mooi bij elkaar. Ikzelf heb er dit keer voor gezorgd dat ik mooi in het midden ben
geëindigd en zo natuurlijk een perfect uitgangspunt heb voor het Kerst- en
Nieuwsjaarsteamtoernooi. Kan ik daar ook een keer vlammen. Dit keer geen frustraties.
Fout! Komt de Kromme naar me toe met de melding dat er dit keer geen druk op
de ketel is voor het snel schrijven van dit stukje epos. De volgende Mepper komt
pas in februari uit. Tsja en dan krijg je uitstelgedrag en dat gaat gepaard met
geheugenverlies doar bi-k nie vri’j van. Dus veel details bin ‘k kwiet ewöddn.
Ook de exacte stand. En zelfs de Plaat kon het niet meer reproduceren.
Mepper februari 2019
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Nog even wat uitleg. Elke ronde werden de dubbelteams door loting samengesteld; dus wisselende samenstelling. Eén speler uit groep A en één speler uit
groep B. Dan speelt speler A tegen speler A van de tegenstander, idem spelers B
en samen een dubbel. Totaal 3 punten per ronde te verdienen. En die punten tellen per persoon. Wint jouw medespeler zijn enkelspel, dan verdien jij ook dat
punt. Na een drukke, hektische maar zeer gezellige avonden konden de organisatoren José en Henk de volgende uitslagen bekend maken:
1. Ina Hascher
9. Harrie Geerligs
Jan Heideman
10. Gerrit Oosterink
3. Adri de Koning		 Jos van Duuren
4. Tonny Teekema
12. Jan Jaap Holdijk
5. Peter Stadhouder
13. Kees Pennekamp
6. Ben Ruiter
14. Martin Kinds
Henk Stegeman
15. Wim Heuvink
Guus Bergevoet
16. Herman Veldman
Mepper februari 2019
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Langstraat 5, 8131 BA Wijhe
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● onderhoud en reparatie van alle merken personen- en bedrijfswagens
● verkoop nieuw/gebruikt ● APK-keuringen ● autoschade ● ruitreparatie
● airco-service ● gratis leenauto tijdens reparatie ● gratis haal/brengservice

Omloop 1b, Wijhe, telefoon 0570-521605 / www.nienhuis-wijhe.nl
VAKGARAGE NIENHUIS: HET ADRES VOOR UW AUTO!

Clubkampioenschappen jeugd
Ook voor onze jeugdleden was er het clubkampioenschap. Onder zeven deelnemers zou beslist gaan worden wie jeugdkampioen van de DTTV zou gaan worden. Taleb Nassab en Brian Klomp konden er deze avond helaas niet bij zijn.
Brian had zijn arm in het gips en dat is niet zo handig met het tafeltennis. Alle
spelers kwamen tegen elkaar uit in zeven ronden, waarbij het elke keer ging om
twee gewonnen sets.
Dat trainer Idse een goede inschatting had gemaakt tijdens de indeling op sterkte
bleek na 4 ronden. Tom en Niek Esselink, Tom Woesthoff en Joey van Aefst gingen allen nog ongeslagen aan kop. In de vijfde ronde moest Niek zijn meerdere
erkennen in Tom Woesthoff en Tom Esselink won van Joey van Aefst. Ruben
Bloemert wist zijn eerste punt binnen te halen tegen Justin Pol in een zeer spannende wedstrijd.
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Met het ingaan van de zesde ronde waren er echter nog vier kandidaten voor de
titel. De zevende en laatste ronde moest uitmaken wie kampioen zou gaan worden. Niek en Joey speelden hiervoor tegen elkaar en voor de overwinning had
Niek nog wel drie sets nodig. De finalestrijd ging tussen de beide Tommen. Na
een moeizame eerste set wist Tom Esselink deze uiteindelijk met 16-14 te winnen.
De volgende twee sets waren echter voor Tom Woesthoff met een ruime voorsprong van 11-3 en 11-5. Met deze overwinning mocht Tom Woesthoff zich dan ook
clubkampioen van de DTTV Wijhe noemen. Voor de eerste drie prijswinnaars was
er een cadeaubon van Gastvrij Wijhe.
Einduitslag
1. Tom Woesthoff
2. Tom Esselink
3. Niek Esselink
4. Joey van Aefst
5. Gijs Woesthoff
6. Ruben Bloemert
7. Justin Pol

Ach, het bleef nog lang onrustig in het clubgebouw en daar ging het om. Vanwege
het hierboven gememoreerde uitstel gedrag schrijf ik dit pas na het Kerst- en
Nieuwsjaarsteamtoernooi. Daar waar ik eindelijk kon schitteren. Ben ik geblesseerd! Moet ik me afmelden. Heb ik weer. Krijg mijn ene been niet voor het andere! En dat is toch wel iets essentieels. Ja en dan komen die frustraties weer. Zucht.
Ik zeg: Goedgoan! Maar bovenal Henkie bedankt!
Uw scribent in deze: The Frustyboy
All’maole op ’n reechie: (ja volgens mij dan he)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
9.

Jan De Lens Heideman
Herbert De Kromme Heuvink
Wim De Taofelduuker Heuvink
Ben Chevalier Ruiter
Rudi Frustyboy Kingma
Martin De Sikke Kinds
Henk De Neet Stegeman en Tonny De Teek Teekema
Herman De Skaetse Veldman

Clubkampioenschappen 2018: zaterdagmiddaggroep
Op zaterdag 22 december 2018 vonden de clubkampioenschappen van de zaterdagmiddaggroep plaats. Speelgerechte spelers voor dit kampioenschap van de
zaterdagmiddaggroep zijn: Kay Schurink, Gerrit Voskes, Henk Kok, Jan de Boer,
Harry Grotenhuis en Willem Camphorst.
Wonder boven wonder waren alle 6 leden aanwezig. De andere leden van deze
groep, namelijk Wim Heuvink, Gerrit Oosterink en Harrie Geerligs fungeren
deze dag altijd als wedstrijdleiding.
Helaas was van dit groepje alleen Wim Heuvink aanwezig, waardoor er een
zware taak op zijn schouders ruste, aangezien de gemoederen en discussies nog
wel eens hoog willen oplopen.
Ook de, normaal in grote schare aanwezige supporters, waren in geen velden of
wegen te bekennen.
Dit kan onder andere te maken hebben met het slechte spel van de afgelopen
weken. Ook de voorbereiding voor dit kampioenschap stelde dit jaar niet zo veel
voor. Normaal wordt er voor dit kampioenschap nog wel nieuw materiaal aangeschaft en vinden er nog wel eens extra trainingen plaats. Dit jaar dus helemaal
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niets van dit alles. Of toch wel eigenlijk. Henk had al wekenlang op zijn nieuwe
opslag geoefend en eerlijk gezegd, dit ging met de week beter. We waren dus
gewaarschuwd. Ook aan de normaal afgetrainde lichamen was niet te zien dat
hieraan extra aandacht besteed was. Eigenlijk het omgekeerde, aan menige speler
zat toch wel een paar kilo’s te veel.
Ook onder het genot van het gebruikelijke kopje koffie met koekje was er geen
gezeik (psychologische oorlogsvoering) over wat voor mankement dan ook. Het
zag er naar uit dat dit een tamelijk mat kampioenschap zou worden.
Een ieder slenterde naar de kleedkamer en ging zich rustig omkleden om daarna
maar even een balletje in te slaan. Maar echt fanatiek ging dit ook niet. Wel was
Henk zeer geconcentreerd zijn opslag aan het oefenen. Na gezamenlijk overleg
met de wedstrijdleiding werd besloten om toch maar tot de 21 te spelen en dan in
het kader van best of three, men was bang dat we anders in een poep en een
scheet klaar zouden zijn.
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Toch redelijk fanatiek, maar wel een beetje nerveus, begon men aan de 1e partijen.
Opvallend aan deze partijen was: de fanatieke training op zijn opslag leverde
Henk geen punten op (2-0 nederlaag tegen Willem). Een moeizame overwinning
van Kay op Harry (22-20 en 21-17) en dat Gerrit het ook niet makkelijk had tegen
Jan.
Ronde 2
Verrassend in deze ronde was de overwinning van Henk op Jan (22-20 en 21-14).
De wekenlange opslagtraining had eindelijk zijn vruchten afgeworpen.
Ronde 3
Geen verrassingen in deze ronde.
Ronde 4
In deze ronde bleek dat Willem het zeer moeilijk had tegen Jan. Vooral met zijn
lastige opslag pakte Jan veel punten. Uiteindelijk was er toch een 2-0 overwinging voor Willem (21-17 en 21-16).

Ronde 5
Afhankelijk van wie van wie zou winnen in deze laatste ronde, kwamen Gerrit,
Harry en Henk allen nog in aanmerking voor de 3e plaats. Hoe dit afgelopen is
zie je bij de uitslag. De spannendste wedstrijd hierbij ging tussen Jan en Harry.
Harry had de spanning wat beter onder controle en trok de overwinning met
21-19 en 22-20 naar zich toe. Kay en Willem moesten in deze ronde tegen elkaar
en stonden allebei op 4 punten. De winnaar zou dus de kampioen worden. De 1e
set ging toch nog vrij gemakkelijk (21-13) naar Willem, maar de 2e set was bloedstollend. De stand liep op tot 19-19, waarna Kay een paar foutjes maakte en de set
met 21-19 naar Willem ging.
Aangezien de gemoederen en de discussies aardig in toom gehouden werden,
had de wedstrijdleiding vandaag een rustige taak en viel er over de uitslag ook
niks te discussiëren.
Wedstrijdleider “DE HEUV” kon dan ook direct beginnen met de prijsuitreiking
en het bijbehorende prijzengeld werd direct omgezet in drank en eten. Al met al
een beetje een mat, maar wel een heel spannend en gezellig kampioenschap. Na
afloop was het tot in de late uurtjes weer ouderwets onrustig en bijzonder gezellig in het clubgebouw.
Uitslag clubkampioenschap Zaterdagmiddaggroep:
1. Willem Camphorst
2. Kay Schurink
3. Gerrit Voskes
4. Harry Grotenhuis
5. Henk Kok
6. Jan de Boer

4 ronden gespeeld en nog 1 te gaan.
Alle voorgaande wedstrijden waren geëindigd in een 2-0 overwinning. Het zegt
misschien al iets dat er geen 3 setter nodig was om een overwinning af te dwingen. De beslissing om tot de 21 te spelen was goed uitgepakt, anders waren we
met een half uur al klaar geweest.

Uitslag maandagavond
Van de competitiespelers maandagavond is helaas geen verslag ontvangen. Maar
uiteraard willen we jullie de uitslag niet onthouden.
1. José Eijkelkamp
2. Guus Bergevoet
3. Harrie Geerligs
4. Adri de Koning
5. Bennie Mulder
6. Riki Klein Woolthuis
7. Gerrit Oosterink
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