komen met een plan om dat (hopelijk na de zomervakantie) te kunnen starten.
Men gaf aan dat de voorkeur lag om vroeg in de avond te kunnen trainen voorafgaande aan de speelmomenten. Wordt vervolgd!

NK Dynamic Tennis Dubbel 2019
De voorbereidingen voor de organisatie van de NK Dynamic Tennis Dubbel in
Wijhe zijn in volle gang! Er zijn concrete afspraken gemaakt met de DTBN. De
datum is vastgelegd (zondag 6 oktober 2019) en de sporthal is gereserveerd. We
weten nu al dat we vooral veel “handjes” nodig zullen hebben. We komen t.z.t.
wel met een verzoek wie zich hiervoor wil inzetten. We houden jullie op de hoogte!
Jan Willem Jonker
Competitieleider Dynamic Tennis
District IJsselstreek
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Getrouwd!!
Zaterdag 25 mei 2019 was een heuglijke datum
voor Gerry Roelofs en Ben Habers. Zij gaven
elkaar het ja-woord. Na de plechtigheden in
de kerk en Zaal Logtenberg werd het een heel
drukbezochte en gezellige receptie in de
Boerhaar. We wensen deze beide sportieve
clubleden een heel lang en gelukkig huwelijk
toe in goede gezondheid!

PR-commissie Herbert Heuvink
tel. 52 51 00
Guus Bergevoet
tel. 52 22 57
Johan den Ouden		
Martin Kinds		

clubblad en PR
clubblad
PR-algemeen
PR-algemeen

Bezorging

Gerrit Oosterink
Tonnie Vlietstra
Jan Heideman

Wim Heuvink
Guus Bergevoet

Speelzaal

Tafeltenniscentrum
De Lange Slagen 41, 8131 DP Wijhe
telefoon (0570) 52 19 98

Bank

Rabobank Wijhe, rekeningnr. NL76 RABO 0373 0271 25
t.n.v. penningmeester Tafeltennisvereniging Wijhe

Dagelijks bestuur
voorzitter
Adri de Koning
De Jakke 1
8131 DT Wijhe
telefoon 52 18 66
voorzitter@ttvwijhe.nl

secretaris
Janny Boerdam
Dijkzicht 28
8131 CL Wijhe
telefoon 52 22 29
secretaris@ttvwijhe.nl

Vertrouwenspersoon

Ina Hascher, 06 - 44 92 35 97

internet

www.ttvwijhe.nl

e-mail: info@ttvwijhe.nl

Oplage: 150 stuks
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penningmeester
Wim Heuvink
Raalterslag 13
8131 WR Wijhe
telefoon 52 21 12
penningmeester@ttvwijhe.nl

De volgende Mepper verschijnt op begin september. Jouw tekst en foto‘s
zijn van harte welkom voor 28 augustus bij hheuvink@gmail.com.
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De eindstand:		
1. Herbert Heuvink
2. Willy Beltman		
3. Nick Heuvink		
4. Rudi Kingma		
5. Ben Ruiter		
6. Gerrit Schuurman
7. Jos Bergevoet		
8. Vincent Jansen		

score
207
199
194
193
185
172
166
164
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De organisatie (Jos Bergevoet, Herbert Heuvink en Jan Willem Jonker) hebben
met veel plezier dit toernooi georganiseerd en gezien het enthousiasme bij de
spelers is dit voor herhaling vatbaar. Graag zouden we van de deelnemers nog
wel willen weten of deze opzet aanspreekt en wat er eventueel verbeterd kan/
moet worden.

Training Dynamic Tennis
Bij de opening van ons vernieuwde clubhuis werd in de enquête aangegeven dat
er bij de Dynamic Tennissers behoefte bestaat aan training. Zeker voor nieuwe
leden is het belangrijk dat we deze mogelijkheid gaan aanbieden. Gelukkig hebben twee ervaren clubleden zich aangemeld om zo’n training te verzorgen en we
Mepper mei-juni 2019
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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
De competitie van Dynamic Tennis is eind maart afgerond. In de A-poule heeft
WSV1 (Apeldoorn) glansrijk gewonnen. Ons eerste team Wijhe 1 werd in deze
poule helaas laatste. In de B-poule wist Wijhe 2 zich prima te handhaven en eindigde op de 3e plaats. Het team Olst 1 wist hier nipt te winnen van Appoldro 1 op
basis van een beter resultaat bij de onderlinge wedstrijden.
Omdat er twee nieuwe teams zijn aangemeld voor de IJsselstreek-competitie is
besloten om Wijhe 1 niet te laten degraderen en Olst 1 te promoveren naar de
A-poule. De twee nieuwe teams (Twello 1 en WSV 4) starten komend seizoen
beide in de B-poule. Hierdoor zijn beide poules getalsmatig weer gelijk en ieder
team speelt dus 10 wedstrijden (5x thuis en 5x uit). Het seizoen loopt van medio
oktober tot en met maart.
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Eindstand seizoen 2018-2019

Poule-indeling 2019-2020

Poule A
WSV1
DTTC1
DTTC2
WSV2
Wijhe1
		

Poule A
1 WSV1
2 DTTC1
3 DTTC2
4 WSV2
5 Wijhe1
6 Olst1

Poule B
Olst1
Appoldro1
WSV3
Wijhe2
Appoldro2
Olst2

Poule B
1 Appoldro1
2 WSV3
3 Wijhe2
4 Olst2
5 Twello1
6 WSV4

Clubkampioenschappen Dynamic Tennis
De clubkampioenschappen zijn achter de rug. Op een zevental avonden is er
door 24 leden bloedfanatiek gespeeld om zoveel mogelijk punten te vergaren om
bij de top van DTTV te kunnen behoren. Op 6 avonden werden de voorrondes
gespeeld waarbij in steeds 2 poules van 4 spelers op een avond 6 wedstrijden
werden gespeeld. Het aantal behaalde punten werd steeds de persoonlijke score.
In totaal speelde iedereen 6 wedstrijden waarin hij/zij zich kon kwalificeren. Op
20 mei werd de Grande Finale gespeeld tussen de 8 spelers die de hoogste score
hadden behaald in de voorrondes. In deze finaleronde werden door ieder 4 games
gespeeld. De uiteindelijke winnaar werd Herbert Heuvink, die uit handen van
Adri de Koning de eerste wisselbeker mocht ontvangen. Uitstekende tweede
werd Willy Beltman gevolgd door één van onze (nieuwe) jonge leden Nick
Heuvink. Proficiat!
Mepper mei-juni 2019

Van de voorzitter
Het seizoen loopt ten einde. De competities zijn gespeeld
(geen kampioenen!), het meitoernooi tafeltennis is achter
de rug en voor de eerste keer heeft het Dynamic dubbelkampioenschap plaats gevonden. De tafeltennissers haken
zo langzamerhand af, maar met name de Dynamic groep
gaat gewoon door met spelen.
De tafeltennisbond had een verregaande verandering van
de competitieopzet voorgesteld. Dit om de teruggang van
competitieteams een halt toe te roepen. De seniorenwedstrijden zouden dan verkort worden en de jeugd zou dan in volle zalen tegen gelijkwaardige tegenstanders spelen. Tot onze spijt was er veel oppositie tegen de plannen en daardoor is
er alleen bij de senioren een kleine verandering doorgevoerd: het dubbel komt te
vervallen. Blijkbaar is het voor veel mensen moeilijk om veranderingen te accepteren.
De komende tijd gaan allerlei verbeteringen in het clubgebouw nog door. Zo
heeft Peter Stadhouders uitgezocht hoe we de tl-verlichting in de zaal kunnen
vervangen door ledverlichting. Het voorstel dat hij via zijn contacten deed, vond
het bestuur wat aan de dure kant. Dit heeft het bestuur wel tot extra actie aangespoord. Gerrit Oosterink heeft een proefopstelling geplaatst om te kijken of een
goedkopere oplossing ook mogelijk was. We hebben gekozen voor de huidige
proefopstelling met iets zwaardere ledlampen. Dit gaat ongeveer € 1200,- kosten
en is reeds gerealiseerd. Hierdoor komen we half zo duur uit als de eerder voorgestelde oplossing. Daarnaast heeft Arjen Bakker een plan gemaakt om ook de
lampen van de kantine te vervangen door ledlampen. Het is de bedoeling dat dit
nog voor het begin van het seizoen gerealiseerd gaan worden.
Ook hebben we enige tijd geworsteld met het aanpassen van onze verenigingsnaam in DTTV Wijhe. Dit was toch niet zo eenvoudig als we gehoopt hadden. Het
is alleen mogelijk via de officiële weg. Dus via de notaris en de Kamer van
Koophandel. We hebben daarom besloten dat we officieel TTV Wijhe blijven
heten (o.a. naar de tafeltennisbond en de KvK), maar dat we in al onze andere
uitingen de naam DTTV Wijhe gaan voeren. Door deze beslissing kan nu ook de
banner voor buiten (gesponsord door Smid acountants&belastingadviseurs) met
de nieuwe naam gemaakt worden en kunnen we een datum prikken voor het
officieel openen van het vernieuwde gebouw met de nieuwe naam.
Mepper mei-juni 2019
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Door persoonlijke omstandigheden zag Janny Boerdam zich genoodzaakt met het
secretariaat te stoppen. Jan Willem Jonker neemt haar taken voorlopig waar tot de
ledenvergadering van 2 september. Dan is Janny aftredend en niet herkiesbaar.
Doordat Tonnie Vlietstra zijn schoonmaakwerkzaamheden niet kon doen, hebben meerdere leden zijn taken tijdelijk overgenomen. We zijn hun dankbaar dat
zij ons uit de brand hebben geholpen. Tot onze en hun opluchting is Mirjam
Doorn bereid gevonden de schoonmaakwerkzaamheden voorlopig op zich te
nemen. Zij zal dit tot 1 september doen, waarna een evaluatie volgt.
De jaarvergadering staat gepland voor maandag 2 september (20 uur). De agenda
zal naar iedereen toegestuurd worden.
Ik wens iedereen een prettige vakantie toe.
Adri de Koning

TTV Ledenjournaal
4

Nieuw lid per februari 2019
Pepijn de Witte, Brabantsewagen 1, 8131 RZ Wijhe
Koen Geurts, Tuterie 2, 8131 WT Wijhe

naar mijn zin op de club en vind ik het superleuk om veel verschillende nieuwe
mensen van verschillende leeftijden te ontmoeten. Ook heb ik het zeker naar mijn
zin gehad bij het invallen voor de clubkampioenschappen. Graag zie ik u snel op
de club.
Pepijn de Witte

Reinoud Kiekebosch
Hallo allemaal, mijn naam is Reinoud Kiekebosch en sinds
afgelopen zomer woon ik samen met mijn vrouw
Jacqueline en zoon Sem in Wijhe. Verder bestaat ons gezin
nog uit twee dochters, die wonen en studeren in Enschede
en Amsterdam.
Ik ben begonnen in de slagerijwereld en heb in 1981 mijn
dienstplicht vervuld in Haarlem en Wezep. Na het
afzwaaien in 1982 heb ik diverse functies vervuld op de
prinses Margriet Kazerne in Wezep. Ik werk hier nog steeds, waarvan de laatste
15 jaren in het bedrijfsrestaurant. Ik mag graag luisteren naar een goede plaat
(denk aan: Counting Crows of Pearljam) en op mijn vrije dag mag ik graag in de
tuin rommelen en sinds kort kan ik dynamic tennis aan dit lijstje toevoegen.
Tot gauw! Groetjes, Reinoud

Dynamic tennis
Jeugd recr. tafeltennis

Bedankt als lid
Tonny Beltman, Disselhof 8, Wijhe
Joke Westendorp, Grutto 26, Wijhe
Anja Klein Hesselink, De Wandelingen 20, Wijhe

Bob Romijn
Ik ben Bob Romijn, 19 jaar, ik woon aan de krijtenberg 29 in
het leukste dorp van Overijssel. Ik breng mijn tijd in Wijhe
voornamelijk door met mijn werk als bezorger bij Bella
Roma en met school (Carmel College Salland). Op school
heb ik de opleiding vwo bijna afgerond en momenteel
wacht ik op de uitslag van de examens. In mijn vrije tijd
kijk ik graag een film of drink ik een biertje met mijn vrienden. Ik ben bij dynamic tennis gekomen door vrienden en
kennissen die erg enthousiast waren over de sport. Ik ben
een aantal keer een potje komen dynamic tennissen en heb toen samen met een
paar vrienden besloten om lid te worden. Nu proberen we 1 keer per week gezellig (en heel competitief) een balletje te slaan. Wat mij naast de sport ook erg bevalt
aan de vereniging is de gezelligheid en de samenhorigheid en ik heb het hartstikke naar mijn zin.

Aantal leden per 1 juni: 104

Groetjes Bob Romijn

Nieuw lid per maart 2019
Marian Westenenk, Hooglandweg2, 8131 TE Wijhe
R. Kiekebosch, Prins Bernhardlaan 1, 8131 DE Wijhe
Jari Bijsterbosch, Zandhuisweg 25, 8131 SP Wijhe
nis
Nieuw lid per april 2019
Bob Romijn, Krijtenberg 29, 8131 HA Wijhe
Jules Bourquin, Langstraat 66, 8131 BE Wijhe.
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Dynamic senioren
Jeugd recreant tafelten-

dynamic tennis
dynamic tennis
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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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is een nieuwe afvoer buitenom gemaakt
naar de hoofdafvoer van het riool, waardoor
de verstopping is opgeheven. Voor al deze
“zware” werkzaamheden komt dank toe
aan Gerrit Oosterink en Harry Geerligs, die
hier vele uren werk in hebben gestoken.
Een andere grote klus was het aanpassen
van de verlichting in de zaal. We hebben de
21 armaturen met elk 2 TL buizen in de zaal
verwijderd. Deze verlichting voldeed niet
meer aan de eisen van deze tijd. De armaturen waren sterk verouderd en regelmatig
moesten we kapotte TL-buizen vervangen.
Ook kwam het vaak voor dat de starters
haperden. De armaturen werden ook “stofnesten” genoemd en dynamic tennissers
hadden er last van bij hoge ballen. Hiervoor in de plaats is duurzame LED verlichting gekomen. 5 x 3 platen LED-verlichting voorzien de zaal nu van licht. In
het begin is het even wennen, omdat de kleur van het licht iets anders is en het
licht meer gericht is op de zaalvloer.
De commissie Clubgebouw en materialen

Even voorstellen
Pepijn de Witte
Mijn naam is Pepijn de Witte. Ik woon op de
Brabantsewagen 1 in Wijhe. Ik werk achter de bar bij Feest
en sfeerlocatie Logtenberg in Boerhaar. Ik doe graag leuke
dingen met mijn vrienden. Door deze vrienden ben ik ook
terecht gekomen bij de club. Ik ben enkele keren met Nick
Heuvink en Nino Jansen meegeweest. Samen met nog wat
andere vrienden hebben wij een paar avonden dynamic
tennis gespeeld. Dit is zo goed bevallen dat het heeft geresulteerd in een klein groepje jongens die nu lid zijn van de
club (waaronder ik).
Vroeger heb ik tennis gespeeld. Dat is dan ook de enige ervaring die ik heb met
een racket en een bal. Verder proberen wij met ons groepje eens per week op de
maandagavond te spelen. Dit kan nog wel eens verschillen. Verder heb ik het erg
Mepper mei-juni 2019

Verjaardagskalender
Jan Sanders
Mariska Stegeman
Annie Liefers
Jan Kelder

13 juni
14 juni
16 juni
26 juni

Piet Eusman
Tom Woesthoff
Sandra Beumer
Adri Liefers
Pepijn de Witte
Jan de Boer
Hillie Hendriksma
Reinoud Kiekebosch
Herman Veldman
Riki Klein Woolthuis
Bert Eikelenberg
José Eijkelkamp

3 juli
4 juli
7 juli
12 juli
19 juli
22 juli
26 juli
26 juli
26 juli
29 juli
30 juli
30 juli

Dick Mulder
Jos Bergevoet
Monique de Cock
Bert Liefers
Henk Stegeman
Liki Lyons
Tonny Vlietstra
Kay Schurink

4 augustus
11 augustus
13 augustus
13 augustus
14 augustus
18 augustus
20 augustus
27 augustus

Joey van Aefst
Henk Platenkamp
Herman Post

1 september
5 september
15 september

Glazen bol trofee
De voorjaarscompetitie zit er op. Tijd om de balans op te
maken hoe onze tafeltennisteams het hebben gedaan. Is
hun eerdere voorspelling uitgekomen of zitten ze er helemaal naast? Hebben ze goed in die glazen bol gekeken?
Welk team gaat er met die felbegeerde Glazen boltrofee vandoor? De vorige editie
was het 1e jeugdteam nog winnaar, maar wie gaat nu het stokje overnemen? Het
onderstaande overzicht zal hier uitsluitsel over geven en de uitslag. Tussen haakjes staan de voorspelling welke zijn gedaan voor aanvang van de voorjaarscompetitie.
Team 1
Volgens aanvoerster José Eijkelkamp zou het een zwaar seizoen worden in de
poule en ze hoopte toen op wederom een nipte handhaving. Toen echter al na de
eerste twee wedstrijden slechts 3 punten behaald waren, kon de race om behoud
Mepper mei-juni 2019
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in de 3e klasse direct beginnen. Er zouden wederom 2 teams gaan degraderen.
Tot aan de laatste wedstrijd tegen mededegradantkandidaat Heino lag er nog
steeds die kans op handhaving. Hiervoor moest dan wel met minimaal 7-3
gewonnen worden. Met een 5-2 voorsprong leek het aanvankelijk de goede kant
op te gaan. De einduitslag werd 6-4 voor Wijhe maar was helaas 1 punt te weinig.
Hiermee eindigde het 1e team op een 5e plaats (5e) met 43 punten(40). José wist
de meeste punten voor haar team binnen te halen.
Team 2
In de voorspelling die aanvoerster Riki Klein Woolthuis voor dit seizoen deed,
was ze er zeker van wederom in de top van de 4e klasse mee te gaan draaien. Na
de eerste paar ronden werd al duidelijk dat het team van Heino onbetwist kampioen zou gaan worden. Tot op 3 punten wisten we ze nog te benaderen, maar een
kampioenschap zat er niet in. De overige teams lagen zo dichtbij elkaar, slechts
enkele punten. Met 2 punten uit de laatste wedstrijd werd uiteindelijk een 4e
plaats (2e) met 48 punten (64) behaald. Guus wist de meeste partijen voor zijn
team binnen te halen.
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Team 3
Aanvoerder Gerrit Oosterink had niet gedacht dat de 6e klasse nog zo sterk was
en voorspelde dat het wederom een hele klus zou worden om kampioen te worden. Het team van Zwartsluis werd uiteindelijk kampioen met 49 punten, maar
er bleken 3 teams binnen de 5 punten van de kampioen te liggen. Dit geeft maar
eens aan hoe ze aan elkaar gewaagd waren deze competitieronde. Wijhe behaalde
een 4e plaats (3e) met 44 punten (53). Harrie Geerligs wist de meeste punten voor
zijn team binnen te halen.
Jeugdteam 1
Dit team kwam voor het eerste uit in de 1e klasse en had een voorzichtige voorspelling gedaan. De jongens hoopten in ieder geval op een mooie ervaring en
spannende wedstrijden. Nou, die wens is in ieder geval wel uitgekomen. Na de
eerste 3 wedstrijden al te winnen met 7-3 bleken ze al een goede 1e klas kandidaat. Gaande de competitie bleek dat ze alleen titelkandidaat De Brug uit
Apeldoorn voor zich moesten laten gaan ondanks de 5-5 in beide wedstrijden
tegen dit team. Toch mooi dat ze zich al direct het eerste seizoen in de top van de
1e klasse manifesteren. Ze eindigden op een 2e plaats (5e) met 64 punten (35).
Tom Woesthoff wist de meeste punten voor zijn team te behalen.
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Natuurlijk ontbrak het bierpulschuiven die avond niet. Of we fanatiek waren?
Reken maar! Het was volgens de helft van de groep namelijk niet eerlijk dat de
andere helft al vroeg op de avond mocht acteren .. en zij pas na het 4e biertje .. Dat
zij met het letterspel (bekend van jongens tegen de meisjes en natuurlijk ook onze
feestavond) in het voordeel waren werd even vergeten. Ook dat spel was trouwens hilarisch. Het antwoord op de lastige (bier)vragen lukt meestal nog wel,
maar hoe je dat dan spelt en neerzet was (dankzij oplopende promillage) lachwekkend om te zien.
Na enkele nieuwe frisse biertjes – hik - mochten we (van ieder team 1) uit een
stamtafel vol verschillende bierdopjes met een snorkelbril op een van de 5 redelijke unieke dopjes zien te vinden. Dat viel nog niet mee. Het leken er wel een
keer zoveel! Dat kwam vast door die ellendige bril (en niet de genuttigde drankjes.
Het was inmiddels al dik na enen, de hapjes waren op, de 7 biertjes ook, maar de
quizvragen nog niet. Dus we gingen nog even door. Totaal verrassend was het
onderdeel waarin 4 ’spelersvrouwen’ op film voorbij kwamen. Jacqueline, Inge,
Cynthia en Johanna werden ‘ingevlogen’ met een homevideo mèt biervraag.
Superverrassend en origineel. Leuk bedacht jongens & ladies bedankt! Vandaar
die geheimzinnigheid, we hadden echt geen idee.
Ergens tussen 2 en half 3 zal het geweest zijn dat de winnaars bekend werden
gemaakt. De beste bierproever van de avond was Vincent met liefst 5 juiste antwoorden! De meeste bierdoppen (voor de juiste antwoorden op de quiz en de
spellen) werden verzameld door Herbert. Beide winnaars kregen een setje bierflesjes om thuis nog eens lekker na te genieten.
Dirk en Gerard: bedankt voor de organisatie en graag tot volgend jaar!

Onderhoud clubgebouw
Afgelopen maand hebben diverse werkzaamheden in en rond het clubgebouw
plaatsgevonden. Jullie hebben het vast wel opgemerkt.
Om een verstopping van het urinoir en fonteintje op het herentoilet te verhelpen
waren graafwerkzaamheden nodig bij de ingang van het clubgebouw. De verstoppingen konden we niet op een normale manier ongedaan maken. Voor het
fonteintje hebben we een nieuwe afvoer gemaakt naar achteren. Voor het urinoir
Mepper mei-juni 2019
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FRANK'S BLOEMENHOEK
VOOR AL UW:
* snijbloemen
* potplanten
* aardewerk
* glaswerk
* bruidswerk
* grafwerk
Langstraat 86, tel.: 0570-521472
fax 0570-524351

Wassen • Drogen • Koelen • Vriezen
Audio • Video • KTV • Schotels
Huishoudelijke Artikelen én een
Eigen Technische Dienst
Langstraat 7 • 8131 BA Wijhe
✆ 0570 523 899 • Fax 0570 524 038

Onderzoek voor mens en dier
www.dumea.nl

Bianca van Aefst
Boerhaar 16 – 8131 SW Wijhe
T: 0570-521277 – info@delogtenberg.nl
www.delogtenberg.nl

Dijkzicht 11
8131 CJ Wijhe
tel: 0570-834400
info@cesartherapiewijhe.nl
www.cesartherapiewijhe.nl

Langstraat 22
8131BC Wijhe
KvK 71492135
Btw-nr NL231709833B02

Per Voi
Langstraat 5, 8131 BA Wijhe
06 - 10600765 info@per-voi.nl
sieraden - horloges tassen - sjaals

eetcafé

Langstraat 33, 8131 BA Wijhe - Telefoon 0570 - 52 12 36

VCBO. - VISUEEL COMMUNICATIEBUREAU OUWERKERK
VCBO. BURGEMEESTER
- VISUEEL COMMUNICATIEBUREAU
OUWERKERK
KERSSEMAKERSSTRAAT 32-B, 8101 AN
RAALTE
0570
52
56
66
INFO@VCBO.NL
WWW.VCBO.NL
KERSSEMAKERSSTRAAT 32-B, 8101 AN
RAALTE
VCBO. BURGEMEESTER
- VISUEEL COMMUNICATIEBUREAU
OUWERKERK
0570 - 52 56KERSSEMAKERSSTRAAT
66
INFO@VCBO.NL 32-B,
WWW.VCBO.NL
BURGEMEESTER
8101 AN RAALTE
0570 - 52 56 66
INFO@VCBO.NL
WWW.VCBO.NL

● 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!

De nieuwsgierigheid nam toe. Vanwaar het groene (Klein Beernink) scherm op de
bar, de letters A – D op de grond, de verdachte manier waarop enkele mannen
met een klingelende tas snel de berging indoken, de stamtafel vol bierdoppen, de
oproep om een snorkel mee te nemen en de geheimzinnigheid onder sommige
partners? Later die avond zou alles duidelijk worden.
Tegen half 10 konden we dan echt beginnen. De uitspraak ‘we hebben de tijd
hard nodig, anders zijn we de hele nacht bezig’, werd lachend en ongeloofwaardig ontvangen. Toch had de organisatie dit goed ingeschat. Dirk en Gerard hadden een zeer uitgebreid, leerzaam en actief programma voorbereid. Om de honger te stillen van al die activiteiten had Martin (who else?) enkele schalen met
hapjes gemaakt. Zoals altijd: top geregeld.
We werden ingedeeld in 2 groepen (zwarte en witte bierdoppen) en konden
zowel individueel als als groep die avond punten scoren. Natuurlijk vormde het
blind bier proeven de rode draad in het programma. 7 verschillende soorten;
gekocht en met praatje (in het grootste geheim) voorbereid door 7 van de aanwezige mannen. Tussendoor moesten tientallen vragen over bier worden beantwoord. Ieder goed antwoord leverde een bierdopje op.
14

Jeugdteam 2
Onder aanvoering van Joey van Aefst waren de heren het er bij aanvang al duidelijk over eens dat ze wederom voor een kampioenschap zouden gaan. Brian
Klomp kon na een paar wedstrijden weer aansluiten nadat het gips weer van zijn
arm af was. Vanaf het begin van de competitie lag dit seizoen een kampioenschap
binnen de mogelijkheden. Uiteindelijk moesten ze in Swift Deventer hun meerdere erkennen in de laatste wedstrijd. Met 7-3 werd deze verloren en Swift werd
hiermee kampioen met 73 punten. Het jeugdteam van Wijhe behaalde een 2e
plaats (2e) met 67 punten (61). Joey wist de meeste partijen voor zijn team te winnen.
1e team beste voorspeller!
Na dit overzicht kunnen we concluderen dat ons 1e team de beste voorspelling
had gedaan en die felbegeerde Glazen bol een seizoen in haar bezit mag houden.
Van harte proficiat namens de redactie en we verwachten zeker dat jullie de volgende editie weer je best gaan doen voor promotie.

Uitwisseling met TTV Heino
Op donderdag 11 april maakte onze jeugd kennis met de jeugd van de TTV
Heino. Deze avond werd een zes- en zevenkamp gespeeld. Trainer Idse had hier
samen met Ronald van Heino de leiding. In een sportieve strijd werd uitgemaakt
wie de meeste partijen voor Wijhe of Heino wist te winnen. In de 1e poule wist
Joey kampioen te worden door al zijn partijen voor Wijhe te winnen. 2e werd
Taleb van Wijhe en 3e Thijs van Heino. In de 2e poule bleek de onderling sterkte
heel weinig uit te maken. Dit resulteerde dat 5 spelers in deze poule elk 2 punten
behaalden als eindscore. Nadat alle punten bij elkaar opgeteld waren konden we
concluderen dat Wijhe met 13 tegen Heino met 5 punten de uiteindelijke overwinning wist te behalen.
Ronald had hiervoor een
mooie beker meegebracht
en reikte die onder toezicht
van alle ouders uit aan het
winnende team van Wijhe.
In het nieuwe seizoen gaan
we dan op bezoek bij Heino
voor een nieuwe sportieve
ontmoeting.
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Competitieteller

Vincent ziet Abraham

GEWONNEN

VERLOREN

276

224

Eindstanden competitie

8

3e klasse - Poule B

4e klasse - Poule C

6e klasse - Poule B

Vined 2

10 - 72

Heino 8

10 - 71

Zwartsluis 5

7 - 49

De Spinners 2

10 - 54

Vined 3

10 - 54

Wham 2

7 - 47

Smash '70 (H) 6

10 - 52

Tafelten Zwolle 9 10 - 50

Wezep 6

7 - 45

Heino 5

10 - 43

Wijhe 2

10 - 48

Wijhe 3

7 - 44

Wijhe 1

10 - 43

DSC 1

10 - 43

Heino 12

7 - 33

GTC 2

10 - 36

Olst 3

10 - 34

Hasselt 1

7 - 24

Tafelt Zwolle 13

7 - 22

DTV '84 6

7 - 16

6e klasse - Poule B1

1e klasse - Poule A

5e klasse - Poule C

Wham 2

10 - 66

De Brug 1

10 - 72

Swift (D) 6

10 - 73

Zwartsluis 5

10 - 65

Wijhe 1

10 - 64

Wijhe 2

10 - 67

Wezep 6

10 - 60

Zwartsluis 1

10 - 48

De Veluwe 6

10 - 61

Wijhe 3

10 - 54

Rijssen 1

10 - 42

Tafelten Zwolle 2 10 - 52

Trias 1

10 - 39

Trias 3

10 - 25

Torenstad 1

10 - 35

Torenstad 4

10 – 22
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De club van 50+-ers binnen de DTTV
is dit voorjaar weer gegroeid. Ook
Vincent weet nu waar Abraham de
mosterd haalt. En waar kun je zo’n
mijlpaal beter vieren dan binnen de
muren van ons prachtige clubgebouw? Bijna 100 man wist de weg te
vinden naar dit supergezellige feestje.
Ook diverse dynamicspelers waren
van de partij. Natuurlijk kon zijn evenbeeld / tweelingbroer niet ontbreken.
De volledige tekst op het bord luidt:
Pas kort bij onze DTTV maakte
Vincent al veel mee.
Aan de klus of dynamisch actief: lekker bezig zijn, alles is hem lief.
Bekend om zijn lach en gezelligheid, Is
ie graag gezien en vergeet soms de
tijd.
Als je Abraham eens zoeken zou .. kijk
dan eens in ons mooie clubgebouw.
Vincent ... het leven is simpel. Jij wordt 50 en wij gaan aan de pimpel.

Bierproeverij
‘Wat een leuke en actieve vereniging hebben jullie! Dan hebben jullie vast ook wel
een bierproefavond?’ De verbazing bij Dirk (Dijkslag) en Gerard (van Asten) was
groot bij het horen van ons ontkennende antwoord. ‘Mogen wij dit dan gaan
organiseren, was hun snelle reactie. Zo ontstond een nieuw initiatief in onze rijke
historie. En als het aan alle deelnemers ligt, is een nieuwe traditie geboren.
De meeste van de 12 mannen ‘die zich hadden aangemeld, werkten zich vrijdag 3
mei dynamicend eerst flink in het zweet opdat het bier die avond nog beter zou
smaken. Toen bleek dat de proeverij iets later zou beginnen (Gerrit woar blief ie
nu?) begonnen we vast met indrinken aan de bar. Genietend van de eerste goudgele rakkers bouwde de organisatie de kantine om tot een echte … pubquiz.
Mepper mei-juni 2019
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perc.

Op onze eerste foto zien we dat er een speciale handeling verricht wordt. We
gaan hiervoor terug naar 8 januari 1978. De vurige wens, een eigen clubgebouw,
is in vervulling gegaan. Hier op de foto onze toenmalig voorzitter Paul Ros die
samen met onze speciale gast Cor du Buy de officiële opening verricht door het
naambord te onthullen. Cor du Buy geboren in 1921 in Amsterdam won als
16-jarige voor het eerst een nationale titel enkelspel en daarna nog 9x Nederlands
kampioen en 8x kampioen dubbel. In mei 2011 ontving Cor du Buy van de
Internationale Tafeltennis Federatie de prestigieuze ITTB Merit Award voor zijn
verdienste voor de ontwikkeling van het mondiale tafeltennis. Hij heeft 92 interlands voor Nederland gespeeld. De opening van ons clubgebouw werd dus bijgestaan door een icoon uit de tafeltenniswereld en heeft nu een ook plekje tussen al
die foto’s. In de volgende Mepper komen we terug met een nieuwe een foto en
haar verhaal.

gewo.

De persoonlijke resultaten van de voorjaarscompetitie 2019.

gesp.

Na de opknapbeurt van onze kantine hebben we ter decoratie een wall of fame - zoals Ben
Ruiter dat zo mooi verwoordde – toegevoegd: een collage van foto’s die iets over onze club
vertellen. Of het nu gaat om een stukje geschiedenis, speciale wedstrijdprestaties of gewoon
een gezellige avond, het is allemaal vastgelegd op een mooi plaatje. We hebben ze vast en
zeker al eens bekeken. Voor een heleboel leden, die al wat langer lid zijn, roept dat direct
weer die herinneringen op. Voor diegenen die de betekenis van sommige foto’s nog niet zo
duidelijk is, gaan we hier in de komende uitgaven van de Mepper aandacht aan besteden.

klasse

Persoonlijke resultaten

Jeugd/sen.

12

Wall of fame - uitgelicht

1

Harry Geerligs

Sen. 3

6e kl.

20

17

85%

2

Tom Woesthof

Jeugd 1

1e kl.

29

24

83%

3

Joey van Aefst

Jeugd 2

5e kl.

24

20

83%

4

Taleb Nasab

Jeugd 2

5e kl.

18

14

78%

5

Niek Esselink

Jeugd 1

1e kl.

30

20

67%

6

André van de Klok

Sen. 1

3e kl.

20

13

65%

7

Guus Bergevoet

Sen. 2

4e kl.

27

17

63%

8

José Eijkelkamp

Sen. 1

3e kl.

23

14

61%

9

Gerrit Oosterink

Sen. 3

6e kl.

20

12

60%

10

Justin Pol

Jeugd 2

5e kl.

18

10

56%

11

Bryan Klomp

Jeugd 2

5e kl.

15

7

47%

12

Gijs Woesthoff

Jeugd 2

5e kl.

15

7

47%

13

Jan Sanders

Sen. 3

6e kl.

15

7

47%

14

Tom Esselink

Jeugd 1

1e kl.

29

13

45%

15

Adri de Koning

Sen. 2

4e kl.

27

12

44%

16

Riki Klein Woolthuis

Sen. 2

4e kl.

30

11

37%

17

Benny Mulder

Sen. 1

3e kl.

23

8

35%

18

Caeser Abdulwahed

Sen. 1

3e kl.

18

3

17%

19

Ruud Geerligs

Sen. 3

6e kl.

2

0

0%

Bedankt!
Hierbij wil ik het bestuur en de leden hartelijk dank zeggen voor het pakket, dat
ik ontvangen heb in verband met de ziekte van mij.
Vriendelijk bedankt
Tonnie Vlietstra
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Meitoernooi 2019
Dit jaar was het altijd verrassende en gezellige doch spannende meitoernooi op
dinsdag 14 mei. Het toernooi waar het echt om iets gaat. Het toernooi waar de
inflatie geen grip op krijgt; immers al jaren lang is het inschrijfgeld het bescheiden
bedrag van € 2,=. Vorig jaar was ik verrast door de speeldatum in april. Nu gelukkig weer vertrouwd in mei. En jawel was ik er zelf bij.
In het internationale sportgeweld op het hoogste niveau van Max Verstappen,
van Ajax tot in de halve finale, Kiki Bertens een ongekend hoge ranking, de Giro
van start, enzovoorts mogen ook wij tot diezelfde prestaties proberen te komen.
En dat in de wetenschap dat wij sowieso afvallen.
Ook dit keer bepaalt de ranking van de clubkampioenschappen op welk niveau je
wordt ingeschaald.
Ofwel, wat is de voorsprong die je tegenstander krijgt. Lijkt net alsof Daphne
Schippers de tegenstanders voor zich ziet starten en zij moet proberen ze voor de
streep in te halen. Maar dat is natuurlijk alleen maar leuk als je verschillende
niveaus door elkaar heen gooit. En als iemand dat wel kan is dat onze José.
10

Met als gevolg dat Martin Kinds vorig jaar het toernooi nog kon winnen en dit
keer er als eerste uit lag. Maar hij verkeerde in goed gezelschap. Ook Tonny, Dick
en zowaar Adri verdwenen vroegtijdig onder de douche. En in iedere ronde volgden er meer. Het werd er druk. Totdat ook onze onvolprezen José het niet meer bij
kon houden en zowaar Johan onder de douche vandaan geplukt werd om nog
een laatste potje te spelen. Maar ja, dan heb je geen tijd om de zeep uit je oren te
halen en het schuim uit je neus, dus dat werd er een van korte duur. Kon hij verder met douchen.
In de onderlinge strijd tussen vader en zoon liet Harry zoon Ruud winnen zodat
ook Ruud eens een finale kon spelen.
En dat werd een stevige strijd tussen oudgediende Gerrit Oosterink en deze jongeling Ruud Geerligs. Ja en dan komt de ervaring toch weer om de hoek kijken.
Met diverse ondefinieerbare kreten bracht Gerrit de titel op zijn naam. En mocht
juichend de beker in ontvangst nemen. Jazeker mocht! Want hij deed het niet. De
beker heeft namelijk de pleiterik gemaakt en daarmee kon hij hem dus ook niet in
ontvangst nemen. Wellicht dat de beker vond dat zijn schouw niet fraai genoeg
was om op te staan glinsteren. We zullen het nooit weten.
Gerrit gefeliciteerd en José weer dank voor het voortreffelijk leiden van dit clubje
uitgelaten mannen.
Was getekend, Rudi Kingma
De uitslag:
1. Gerrit Oosterink
2. Ruud Geerligs
3. Caeser Abdulwahed
4. Johan den Ouden
5. Harrie Geerligs en Wim Heuvink
7. Herbert Heuvink
8. Jan Heideman
9. Guus Bergevoet en Rudi Kingma
11. Tonny Teekema, Martin Kinds en Adri de Koning
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