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De volgende Mepper verschijnt september. Jouw tekst en foto‘s zijn van harte welkom
voor 10 september bij mepper@dttv-wijhe.nl.
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Van de voorzitter

Door de corona liggen alle activiteiten
binnen onze club helaas al maanden stil.
Tenminste binnen ons clubgebouw. In
deze Mepper lees je hoe diverse leden
elkaar toch hebben weten te vinden en met
elkaar leuke activiteiten hebben bedacht
met dynamic tennis, tafeltennis, maar ook
digitaal.

Deze zomer mogelijk weer spelen
Buiten kan er weer gesport worden en
vanaf 1 juli mag de jeugd tot 18 jaar ook
weer binnen sporten. Bij de NTTB wordt er
hard gewerkt aan een Coronaprotocol. Wij
moeten gaan kijken of dat in ons clubgebouw te realiseren is en met de gemeente
overleggen of zij akkoord gaan met dat
protocol. Wellicht kunnen we het clubgebouw deze zomer nog openen. Als dat
mogelijk is, informeren we alle leden per
mail.

Anderhalve meter
Waarschijnlijk kunnen de competities eind
september weer van start gaan. Voorlopig moeten we van de anderhalve meter
afstand houden uitgaan. Wel nemen we
alvast wat maatregelen. Zo worden de
handdoeken bij de toiletten vervangen door
papieren handdoekjes en komt er gel te
staan om de handen te desinfecteren.

Afgelopen donderdag zijn we met het
bestuur voor het eerst sinds 4 maart weer
bij elkaar gekomen. Keurig op anderhalve
meter afstand hebben we kunnen vergaderen. Allerlei activiteiten, zoals de jaarvergadering, hebben we onder voorbehoud
gepland. In de tussentijd heeft Jan Willem
de vloer kunnen repareren, zodat deze
nu ook weer in orde is. Andere klussen,
zoals het schilderen van de buitenkant
en de bestrating, moeten ook nog gedaan
worden. We rekenen erop dat er een kleine
groep dit op zich wil nemen. Ik hoop dat we
allemaal spoedig weer onze favoriete sport
kunnen gaan beoefenen.

Voorzitterschap
Ik zit in mijn laatste jaar als voorzitter van
onze vereniging. Op de komende jaarvergadering, van maandag 21 september,
doe ik afstand van het voorzitterschap. Bij
mijn weten hebben we de laatste 40 jaar
4 voorzitters gehad. Te weten: Jos Bergevoet, Jan Heideman, Guus Bergevoet en
ondergetekende, waarbij Jos en ik tot twee
maal toe voorzitter zijn geworden. Dat was
niet omdat Jos en ik zo nodig voorzitter
wilden worden, maar omdat er geen andere
kandidaten voor handen waren.
Zelf ben ik deze tweede periode voorzitter
geworden op een buitengewone ledenvergadering waartoe werd opgeroepen, omdat
de vereniging op omvallen stond door een
gebrek aan bestuursleden. Mijn vrouw
had mij nog gewaarschuwd niet naar de
vergadering toe te gaan, omdat ze wel
een vermoeden had wat de uitkomst zou
zijn. Ik heb haar toen beloofd dat ik mij
niet voor een bestuursfunctie beschikbaar
zou stellen. Ik heb mij niet aan de belofte
kunnen houden omdat de vereniging
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dreigde opgeheven te worden en dat wilde
ik niet laten gebeuren.

Hoogtepunten
In de eerste periode van mijn voorzitterschap heb ik het sportieve hoogtepunt
van de vereniging mogen meemaken: het
Nederlands kampioenschap van het meisjesteam in 1986. Daarnaast is toen het
houten clubgebouw vervangen door een
stenen gebouw en later is daar nog een
stuk bij aan gekomen. Twee grote loterijen,
met als hoofdprijs een auto, hebben we
toen gehouden om het geheel te financieren.

Groei
In mijn tweede periode was er in het begin
sprake van een afnemend aantal competitie spelende tafeltennisleden. Het aantal
recreanten bleef op pijl, maar in het totaal

stapten, met name, de jongere leden op. De
kentering kwam met de start van dynamic
tennis. Het ledental is weer fors gegroeid
en wat nog belangrijker is het enthousiasme in de vereniging is weer helemaal
terug. De kantine is door het initiatief en
inzet van de leden vernieuwd en er wordt
weer met vertrouwen naar de toekomst
gekeken. Wie weet kunnen we nog een
uitbreiding van ons clubgebouw realiseren.
Voor mij is het daarom een geschikt
moment om te stoppen als voorzitter. Er
staat nu een goede gezonde en enthousiaste vereniging met een goede toekomst.
Binnen de vereniging zien we genoeg
capabele mensen die het voorzitterschap
kunnen overnemen. Ik zal ze binnenkort
hiervoor benaderen.
Adri de Koning

Clubgebouw deze zomer toch geopend?
Het kabinet heeft tijdens het kabinetsberaad van woensdag 27 mei besloten dat de
sportscholen en de sportkantines per 1 juli, onder voorwaarden, weer open mogen.
De opening was oorspronkelijk per 1 september voorzien. Alleen trainingen zijn
toegestaan, wedstrijden/competities en toernooien blijven verboden. Kleedkamers
blijven gesloten.
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Zoals het er nu uit ziet zou vanaf 1 september de wedstrijdsport weer op gang
kunnen komen, als we per 1 juli weer kunnen trainen. Scenario’s voor de start van de
competitie worden uitgewerkt.
Per 1 juli mogen alle binnensportlocaties weer open onder bepaalde voorwaarden. De specifieke voorwaarde waaronder accommodaties open mogen, zijn op dit
moment alleen nog niet bekend. Zodra dit duidelijk is, zullen wij jullie hierover per
mail informeren.

Afgelaste activiteiten
Door de coronacrisis zijn afgelopen maanden ook bij onze DTTV veel activiteiten afgelast.
Gaan ze definitief niet door of worden ze later opnieuw ingepland ? We hebben er enkele
op een rij gezet.
Activiteit

Oude datum

En nu?

Voorjaarscompetitie tafeltennis

februari - mei

definitief stopgezet

Voorjaarscompetitie dynamic tennis

februari - mei

definitief stopgezet

Bierproeverij

8mei

Nieuwe datum volgt (komend
najaar)

Meitoernooi tafeltennis

12 mei

Mogelijk alsnog komend najaar

AED-cursus

Voorjaar 2020

Bij voldoende belangstelling
volgt nieuwe datum

Clubkampioenschappen dynamic
tennis dames single

mei 2020

Nog niet bekend

Clubkampioenschappen dynamic
tennis dubbel vaste speelpartner

mei / juni 2020

Nog niet bekend

Clubkampioenschappen dynamic
tennis dubbel speelpartner dmv
loting

mei / juni 2020

Nog niet bekend

Algemene Ledenvergadering

7 september

21 september (uitnodiging +
agenda volgt per mail)

Algemene Ledenvergadering op 21 september
De meeste verenigingen sluiten het verenigingsjaar af op 31 december, echter in de
statuten van DTTV Wijhe is vastgelegd dat dat op 31 juli geschiedt. De ALV moet
volgens de statuten binnen 6 maanden na beëindiging verenigingsjaar gehouden
worden. We besluiten om in principe de ALV vast te leggen op maandag 21 september 2020. We hopen dat er dan geen belemmeringen meer zijn om deze op de
gebruikelijke manier te organiseren in ons clubhuis. Een persoonlijke uitnodiging per
mail hiervoor volgt! Op de agenda staat in ieder geval de verkiezing van een nieuwe
voorzitter, omdat Adri het voorzitterschap wil overdragen aan iemand anders.
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Werkzaamheden clubgebouw
Na de sluiting van het clubgebouw vangwege de coronacrisis op 15 maart zijn er
nog enkele werkzaamheden uitgevoerd in
het clubgebouw. Zo heeft Gerrit Oosterink
op het damestoilet (tevens invalidentoilet)
een nieuwe toiletbril geplaatst. Ook heeft
hij beugels aangebracht t.b.v. invaliden.
Verder heeft Jan Willem Jonker de loszittende plankjes in de vloer in de zaal
hersteld, zodat de dynamic tennisspelers
hiervan geen hinder meer ondervinden.
(zie foto)

Wie helpt mee de buitenkant schilderen?
Hallo sportvrienden en vriendinnen! Een
rare tijd, maanden niet gesport maar zoals
het er nu op lijkt, kunnen we het geleidelijk
weer oppakken. Helaas nog niet tafeltennissen en dynamic in ons clubgebouw,
maar dat zal hopelijk ook niet lang meer
duren. Wat zou het dan mooi zijn als ons
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clubgebouw aan de buitenkant waar nodig
van frisse kleuren wordt voorzien.
Vorig jaar zijn wij begonnen, maar helaas
kwam de regen met bakken uit de lucht en
konden wij het schilderwerk niet afmaken.
De komende week ga ik inventariseren
wat er geschilderd moet worden, of er
voldoende verf is en of overige materialen aanwezig zijn of nog moeten worden
gekocht.
Het is mijn bedoeling om vanaf donderdag
25 juni een begin te maken met de werkzaamheden. Wie heeft er een paar uurtjes
tijd om het clubgebouw aan de buitenkant
op te frissen? Het kan door de week, op
een avond of zaterdagochtend. Laten we
aanhouden tussen 25 juni en 4 juli.
Graag opgeven via de app of mail, schuurmangerrit@hotmail.com.
Groetjes Gerrit

Clubkampioenschappen tafeltennis 2019: zaterdagmiddaggroep
***** per abuis is het verslag van de
tafeltennisclubkampioenschappen van de
zaterdaggroep in de vorige Mepper niet
meegenomen. Met de excuses met de
redactie vinden jullie het levendige verslag
hieronder alsnog. Een beetje gedateerd,
maar zeker de moeite waard ****
Op zaterdag 21 december 2019 vonden de
clubkampioenschappen tafeltennis van de
zaterdagmiddaggroep plaats.
Het kampioenschap vond plaats op zaterdag 21 december en was i.v.m. de Wiejese
Kerstmarkt, een week verschoven. Enkele
spelers wilden hier graag naar toe (lees:
wilden graag naar het café).
Alle 6 kampioenschapsspelers waren
trouw aanwezig: Kay Schurink, Gerrit
Voskes, Henk Kok, Jan de Boer, Harry
Grotenhuis en Willem Camphorst. Van de
3 andere leden van deze zaterdagmiddaggroep, Wim Heuvink, Gerrit Oosterink en
Harrie Geerligs, werd Harrie aangesteld

als wedstrijdleiding. Voorgaande jaren
bestond de wedstrijdleiding altijd uit 3
personen, aangezien de gemoederen en
discussies nog wel eens hoog willen oplopen, maar dit jaar verwachtten we totaal
geen problemen. Iedereen was vrolijk en
goed te passe (zie de kopjes op de foto
voorafgaand aan het kampioenschap).
Ook dit jaar waren de supporters weer in
geen velden of wegen te bekennen. Hoe
kan dit toch? Het is altijd zo gezellig en het
spel is meestal van een hoog en fantastisch niveau.
Onder het genot van het gebruikelijke
kopje koffie met koekje werd er totaal niet
gesproken over de voorbereiding op dit
kampioenschap. Ook de psychologische
oorlogsvoering werd niet toegepast, al was
er wel iemand die klaagde over pijn in de
rug. Het spelniveau van Harry en Jan was
de laatste tijd flink omhoog gegaan en
daarom werd er van deze spelers een hoge
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notering verwacht. Zelfs een kampioenschap van 1 van deze 2 spelers werd niet
uitgesloten.
Men ging zich rustig en zeer ontspannen
omkleden om daarna even gezamenlijk op
de groepsfoto te gaan. Even een balletje
inslaan en daarna met de wedstrijdleiding
bepalen dat er tot de 21 gespeeld werd.
Niks tot de 11, anders zouden we toch
maar in een poep en een scheet klaar zijn.
De ronden 1, 2, 3 en 4 verliepen redelijk
rustig, maar fanatiek werd er wel zeker
gespeeld. Hier en daar een spannende
3-setter, waar dan ook weer een verrassende winnaar uit kwam. Harry en Jan
lieten hier en daar behoorlijk wat steekjes
vallen en het zag er dit jaar naar uit dat er
weer geen kampioenschap voor 1 van deze
heren in zat (waarschijnlijk speelt de wedstrijdspanning ze ieder jaar weer parten).
Bij het ingaan van de 5e ronde bleek de
strijd om het kampioenschap weer te gaan
tussen Kay en Willem. Voor de 3e plek
kwamen nog 3 spelers -Jan, Henk en Harry
- in aanmerking.
Uiteindelijk stelde Jan in een spannende
3-setter tegen Harry de 3e plek veilig. De

TTV Ledenjournaal
Geen ledenmutaties
Aantal leden blijft: 115
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wedstrijd tussen Kay en Willem was tot de
3e set een vrij spannend partijtje (19-21 en
21-16). Tijdens de 3e set sloeg de vermoeidheid bij Kay toe (hij was ’s morgens
al om half 5 opgestaan en had er dus al
een lange dag opzitten) en ging deze vrij
gemakkelijk (21-9) naar Willem.
Aangezien het een gemoedelijk kam
pioenschap geweest was en discussies
achterwege bleven, had de wedstrijdleiding
vandaag een rustige taak, al moest er nog
wel even stevig gerekend worden voor de
plekken 4, 5 en 6. Na de prijsuitreiking van
Harrie kwamen de schalen hapjes en de
warme kippenpootjes van Bram Stapper
dan ook met een bloedgang op tafel.
Al met al een vrolijk en gezellig, maar ook
wel weer een spannend kampioenschap,
waarbij de hapjes, het bier en de wijn tot in
de late uurtjes weer rijkelijk vloeiden.

Uitslag
1. Willem Camphorst
2. Kay Schurink
3. Jan de Boer
4. Harry Grotenhuis
5. Gerrit Voskes
6. Henk Kok

Koop een kruidkoek en steun onze DTTV
Albert Heijn Wijhe en Plus Olst zijn een
actie gestart om verenigingen Olst-Wijhe
financieel te ondersteunen. Vanaf 1 juli kun
je bij deze supermarkten een kruidkoeken
kopen (€ 3,99, waarvan € 1,50 opzij wordt
gelegd voor een vereniging die de koper
zelf mag uitkiezen. Een prachtig initiatief!
Bijna 50 verenigingen doen mee met deze
actie die loopt t/m 31 december 2020. Op
de kassabon kun je aangeven voor welke
vereniging je kiest. Via schermen in de

winkels kun je volgen hoe de verenigingen
scoren. Vanaf augustus (tot eind van het
jaar) kun je ook de emballage-bon doneren via de emballageknop in de Plus of
de emballagebonton bij de AH. Aan het
eind van de actie wordt deze opbrengst
gelijkmatig verdeeld over alle deelnemende
verenigingen. In januari 2021 wordt de
opbrengst per vereniging bekendgemaakt.
Doe allen mee en steun onze DTTV!

DTTV Wijhe staat wereldwijd op de kaart
Als je weer in de buurt komt van ons clubgebouw hoef je niet vreemd op te kijken
als je daar onbekenden met vragende
gezichten tegenkomt. Grote kans dat je
dan zogenaamde geocachers tegen het
lijf loopt. Sinds enkele weken ligt er namelijk een zogenaamde ‘schat’ in de buurt
van ons clubgebouw. Geocachen is een
wereldwijde schattenzoektocht op basis
van GPS-coördinaten. Met een GPS-ontvanger of smartphone gaan mensen
op zoek naar allerlei soorten caches, in
verschillende moeilijkheidsgraden.
Om de juiste coördinaten te vinden
moeten soms eerst enkele raadsels
worden opgelost. Bij de cache van DTTV
Wijhe moeten acht vragen over de vereni-

ging worden beantwoord. De oplossingen
geven de laatste cijfers van de coördinaat
waar de cache precies verstopt ligt. De
cache is inmiddels tientallen keren gevonden door mensen uit heel Nederland,
maar ook al uit Duitsland. De geocachers
laten in hun reactie (online) weten het
erg leuk te vinden om op deze manier
meer over de DTTV te weten te komen en
ook dynamic tennis te leren kennen. Een
mooie en nieuwe manier om de bekendheid van onze DTTV verder te vergroten.
Meer weten over geocaching? Vraag
gerust Herbert & Cynthia of Jan Willem &
Marianne er eens naar. Zij zijn verstokte
geocachers en hebben zelf ook meerdere
schatten in en rondom Wijhe verstopt.
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Tafeltenniscompetitie
De competitiecommissie van NTTB-Oost
is bezig met de voorbereidingen voor de
najaarscompetitie. Vooralsnog wordt ervan
uitgegaan dat deze gewoon gespeeld kan
gaan worden, maar dat kan wijzigen als
daar vanuit overheidsmaatregelen noodzaak toe is.

die het samenstellen en/of spelen van
de competitie bemoeilijken.

Van de voorjaarscompetitie 2020 wordt
geen eindstand opgemaakt. Er zijn onvoldoende wedstrijden gespeeld en er is ook
niet even vaak tegen dezelfde tegenstander gespeeld. Dit betekent echter niet dat
de competitie als compleet niet gespeeld
beschouwd wordt:
• er wordt geen eindstand opgemaakt;
• er vindt geen reguliere promotie/degradatie plaats;
• een teruggetrokken seniorenteam in
de Hoofdklasse t/m 5e klasse verliest
zijn oorspronkelijke recht op klasse en
verkrijgt het recht op één klasse lager;
• de gespeelde wedstrijden tellen
gewoon mee in de individuele ELO-ratings van de spelers.

Voor de indeling van de najaarscompetitie
2020 geldt het volgende:
1. Als basis wordt de herziene recht-opklasse (zoals onder “Competitie voorjaar 2020” toegelicht) gebruikt.
2. Voor de rating wordt een recente rating
gebruikt, dus inclusief de gespeelde
wedstrijden van de voorjaarscompetitie
2020;
3. Mocht er binnen de vereniging een
team zijn met onvoldoende spelers die
dat niveau kunnen invullen op basis
van de recht-op-klasse doen wij een
beroep op de vereniging om deze plek
in te ruilen voor een lagere klasse in het
kader van fair-play;
4. De vrije plekken worden weer opnieuw
verdeeld. Mocht een team in de voorjaarscompetitie 2020 op basis van de
teamrating een vrije plek in een hogere
klasse toegewezen hebben gekregen,
dan is het mogelijk dat dit dan nu niet
het geval zal zijn.

Competitie najaar 2020

Teamopgave najaar 2020

Competitie voorjaar 2020

Voor het samenstellen van de najaarscompetitie 2020 zijn de volgende uitgangspunten in acht genomen:
• er zijn geen eindstanden van de voorjaarscompetitie 2020;
• door de onzekere tijden verwacht de
competitiecommissie:
a. m
 eer mutaties in teamsamenstellingen;
b. m
 inder teams;
c. meer gaten in aantal teams per
klasse door wegvallen teams.
• onbekend of er in accommodaties nog
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De jeugd teams dienen uiterlijk zondag
6 september 2020 en de senioren teams
uiterlijk woensdag 9 september 2020 definitief ingediend te zijn in NAS. Er zal een
instructie teamopgave voor verdere informatie gepubliceerd worden, met aanpassingen in verband met de eerste competitie
na de COVID-19 stopzetting.

Tijd voor voorbereiding
De competitiecommissie en het afdelingsbestuur zijn van mening dat het voor de
spelers en verenigingen erg lastig is om
nu al na te denken over de competitie in

het najaar. Er is nog veel onbekend. Zoals
het nu lijkt kan er pas vanaf 1 september
2020 weer in de speelzalen getafeltennist worden, maar hoe precies is nog niet
duidelijk.
Geprobeerd wordt om een competitie
binnen 2 weken samen te stellen. Het tijdschema zal vooralsnog als volgt zijn:

Dit betekent dus dat de indeling letterlijk
2 à 3 dagen voor het daadwerkelijke begin
van de competitie bekend is. Het speelschema zal er als volgt uit gaan zien.

Algemeen
•
•
•

zo 16 augustus Einde zomervakantie
regio Noord
zo 30 augustus Einde zomervakantie
regio Midden
di 1 september Speelzalen open
(afhankelijk van overheidsmaatregelen)

Jeugd
•
•
•

zo 6 september Deadline indienen
teams jeugd
zo 20 september Publicatie competitieboek
za 26 september Begin afdelingscompetitie jeugd

Senioren
•
•
•
•

wo 9 september Deadline indienen
teams senioren
za 19 september Publicatie afdelingscompetitie senioren
zo 20 september Publicatie competitieboek en invalbeperkingen senioren
ma 21 september Begin afdelingscompetitie senioren

Meitoernooi
Helaas heeft dit jaar het meitoernooi niet door kunnen gaan. Onduidelijk is wanneer
er weer getafeltennist mag worden, waarschijnlijk pas 1 september. Als er meer
bekend is wanneer en hoe er weer gespeeld mag worden, zal de TC besluiten of dit
toernooi in het najaar nog gespeeld gaat worden.
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Opgave najaarscompetitie senioren
De Technische Commissie wil graag 1 september weten wie er volgend seizoen competitie speelt, zodat voor 9 september de
teams in NAS ingevoerd kunnen worden.
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. de teamindeling, kun
je deze doorgeven. We proberen hier dan
rekening mee te houden bij de samenstelling van de teams.

Afhankelijk van de opgave wordt door de
TC bekeken of een vergadering met de
spelers nodig is.
Opgave, afmelding en wensen kunnen
ingediend worden tot 1 september bij de
TC tc@dttv-wijhe.nl
Alvast bedankt voor jullie medewerking.

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 tot 1 september

Herhaling: nieuw TC lid gezocht
Op het voorgaande verzoek zijn geen reacties ontvangen. Vandaar nogmaals dit
verzoek.
De 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 per jaar (half uur) en de
overige werkzaamheden 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
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DTTV Wijhe ook actief in coronatijd
Het zou zo’n leuk en druk voorjaar worden
binnen ons cluppie. De competities waren
nog in volle gang en vele beslissingen
om promotie en degradatie moesten nog
vallen. Ook de vele gezellige trainingsgroepen vielen ineens stil. En wat te denken
van allerlei mooie activiteiten als clubkam
pioenschappen, toernooien, de bierproeverij en afsluitende barbecues? Helaas,
helaas, helaas. Dankzij het coronavirus
liep alles anders. We weten dat sommige
gezinnen vrolijk verder tafeltennisten onder
hun carport, in de achtertuin of schuur.
Voor de meesten van ons viel het sporten
in clubverband echter stil. Gelukkig hebben
we enkele actieve en creatieve leden waardoor sommigen bijvoorbeeld dynamicten
in de achtertuin of op de parkeerplaats bij
het SPOC … of mee konden doen aan een
pubquiz.

Dynamic tennis vanuit de achtertuin
Met dynamic tennis is thuissporten
natuurlijk lastiger. ‘Het kan toch niet dat we
onze zorgvuldig opgebouwde conditie en
techniek zomaar laten versloffen’, bedacht
Dirk. We hadden elkaar bovendien al weken
niet gezien en uitzicht op betere tijden was
er in april ook nog niet … dus bedacht hij
een prachtig initiatief. Hij benaderde een
serie leden met wie hij geregeld samen
speelde en vroeg ze zelf een filmpje op te
nemen en aan hem op te sturen. Het resultaat werd een prachtige video waarin we
elkaar weer even konden zien en horen in
de setting die normaal zo vertrouwd was.
Een prachtig hart onder de riem. Bedankt
Dirk!
Benieuwd naar het resultaat? Scan de
barcode hiernaast of bekijk het filmpje op
onze website of Facebookpagina.

Dynamic tennis op de parkeerplaats
Toen bekend werd dat binnensporten
voorlopig niet mogelijk zou worden ontstond tijdens de pubquiz (zie elders in
deze Mepper) het idee om buiten te gaan
spelen. Bert en Monique Liefers hadden
ooit een net en speciale (hardere) ballen
gekocht voor op de camping. Toen Jan
Willem groen licht kreeg van de gemeente
en ‘omwonenden’ van het basketbalveldje
bij de Cappellenborg werd op een mooie
woensdagavond een veldje uitgezet met
geel tape. De eerste avond waren er nog
meer toeschouwers dan spelers (hulde
aan Monique en Inge), maar het enthousiasme was groot (ook onder de thuisblijvers die via de app de ontwikkelingen
konden volgen. Als tussenoplossing (tot
het gebouw weer open mag) is dit idee dus
zeker geslaagd. Ook op andere avonden
zijn het net en de ballen te leen via Bert (06
– 83 16 02 23) of Monique Liefers (06 – 23
79 29 66).
De gemeente juicht dit initiatief van harte
toe en heeft zelfs aangeboden om (bij voldoende belangstelling) definitieve belijning
aan te brengen, zodat we vaker en wellicht zelfs op twee velden tegelijk kunnen
spelen. Wordt wellicht vervolgd dus!!
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Corona crisis pubquiz
De wereld staat op zijn kop. Corona rules
the world. Dit had die Mexicaanse bierbrouwer vast niet bedacht destijds. Feit
blijft dat moeder aarde de resetknop weer
gevonden heeft. Wij worden weer met de
neus op de feiten gedrukt. Voor straf met
zijn allen binnen zitten en je zonden overwegen (met een mooi woord: quarantaine).
Maar ja, daar is de een sneller klaar mee
dan de ander. En dan begint natuurlijk de
verveling toe te slaan. Creatieve geesten
vieren nu hoogtij. In het geval van DTTV
vonden Dirk en Vincent elkaar. En als je
een overvloed coördinator en een vastgoedadviseur bij elkaar zet komt creativiteit in
overvloed vast goed.
Een online pubquiz voor de ‘eigen’ speelgroepen werd in elkaar gesleuteld. En dat
is leuk. Zo kom je digitaal eens in elkaars
woonkamer neuzen. En dan zie je direct
wie net de muren gesausd heeft en wie
dat nog moet doen. Immers dat thuiswer-
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ken kun je op meerdere manieren invullen
natuurlijk. Omdat we ons als stelletje
moesten opgeven, konden we ook direct
zien bij wie de ophokplicht goed uitgepakt
heeft en bij wie niet.
10 stelletjes durfden het aan en werden in
2 groepen verdeeld. We noemen het direct
2 halve finales. Heb je meteen het gevoel
dat iedereen een finale speelt. Woensdag
de 13e en vrijdag de 15e mei werden deze
gehouden. Gesuggereerd werd dat de
vragen gingen over items in de krant. Voor
de woensdag op de oneven dagen en de
vrijdag op de even dagen. En dan beginnen
de leuke discussies. Wat zijn immers de
oneven dagen en dus wat de even? Blijkt
allemaal een vals spoor geweest te zijn.
Mooi is dat de organisatie de deelnemers
rond is gegaan met tasjes met versnapering voor bij deze quiz. Met uiteraard
flesjes Coronabier er in.

Het in elkaar zetten van een dergelijk
evenement is de eerste uitdaging. Het goed
laten verlopen is een tweede. Want dan heb
je de digitale kennis van een ieder nodig.
Enerzijds moest je het online videoconferentieprogramma Zoom installeren op je
pc, anderzijds het Italiaanse quiz programma Kahoot op je mobiel. Op de pc
moest ook nog je camera en de microfoon
aan staan. En dat moet allemaal tegelijkertijd werken! En je wifi ook nog! Zie hier de
uitdaging.
Een goed begin van vele lachsalvo’s. Hoe
haal je de fluistermodus er uit, hoe richt
je de camera zo dat niet alleen oren erop
komen of alles veel te donker is, enz enz.
En omdat het een avondvullend programma was en het Zoom programma
maar 45 minuten per sessie gratis is,
moesten wij als echte Hollanders diverse
sessies openen. Een enkeling is dit teveel
geworden.
Gerrit en Joke Schuurman kregen de boel
na een flitsende start niet meer aan de
praat helaas. Tonny Teekema zat steeds
op de verkeerde knopjes te drukken.
Kennen we hem zo? Regelmatig werd er

ook gevraagd om de VAR. Maar daar was
niet in voorzien. Voordeel voor de overige
is natuurlijk dat er zo sterke kandidaten
afvallen en de te winnen prijs dichterbij
komt. En dat is niet niks. De trofee is een
heuse Coronaproofplank met anderhalve
meter bier en wijn. In elkaar gezet door
Diane en Gerard van Assen. Ja daar wil je
wel je best voor doen.
Het leuke van al die koppies op je beeldscherm is wel dat je goed de spanning bij
een ieder kan zien. Nogmaals, het gaat
immers ook ergens om. De beste drie per
halve finale streden uiteindelijk op vrijdagavond de 22e mei om deze toch wel felbegeerde plank. Of ging het om de flesjes bier
en wijn?
Uit de woensdag kwamen de Coronanerds
(Herbert en Cynthia Heuvink), KroketBanaan (what’s in a name Gerben en Anita
Esselink) en BenInge (u weet wel Ruiter).
Uit de vrijdaggroep De Liefies (Monique en
Bert Liefers),The Fanashions (Gerard en
Diane van Assen) en King&Queen (Anita
en Rudi Kingma). Ook nu kreeg iedereen
huiswerk mee waar we helemaal niets mee
konden.
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75 vragen waar gewoon wat algemene
kennis voor nodig is zou voldoende zijn.
Maar wat blijkt, hebben de Coronanerds
de huiskamer gevuld met hulptroepen
(wat dus blijkbaar gewoon mocht van de
wedstrijdleiding). Punten zijn er te scoren
met uiteraard goede antwoorden te geven,
snelheid van het antwoord geven en het
aantal goede antwoorden op een rij. Zitten
de coronanerds ons op te jutten dat snelheid het belangrijkste is. Iedereen dus vlot
drukken waardoor er meer kans op fouten
is. Zoeken ze zelf met de hulptroepen het
antwoord om vervolgens op hun gemak het
goede antwoord te geven. Waarom luisteren wij allemaal naar hen?
Op de vrijdag waren wij zelf in een gevecht
gewikkeld met de Liefies om de 1e plek in
de halve finale. Uiteindelijk beseften wij
dat dit natuurlijk geen betere plek voor in
de finale ging opleveren, dus lieten wij hun
winnen om in de finale met de revanche te
komen. En die was ongemeen spannend.
Wij wisselden om de haverklap van plek.
Om de bedoelde revanche uiteindelijk wel

te laten slagen. Maar door die onderlinge
strijd hadden wij amper in de gaten dat
de Coronanerds er met de plank vandoor
gingen.
We ontkomen er niet aan dat we de felicitaties mogen aanbieden aan Herbert en
Cynthia. Het leuke was dat Gerard de plank
in huis had, deze na de laatste vraag vlot
onder de snelbinders van zijn fiets bond
en direct naar De Wandelingen ging om de
plank te overhandigen. Zodat tijdens de
nazit de nieuwe gelukkige bezitter deze in
beeld kon laten zien.
Nogmaals Vincent en Dirk hartelijk dank
voor het in elkaar zetten van deze pubquiz.
Alle medepub’ers bedankt voor de gezellige
deelname.
Rudi Kingma
P.S. Hebben jullie ook interesse om deze
pubquiz voor jullie eigen groep te organiseren? Vincent en Dirk vertellen jullie er graag
meer over.

Steun onze lokale (en regionale) ondernemers
De coronacrisis heeft velen van ons hard getroffen. Dat wij maandenlang niet
konden sporten en elkaar ontmoeten is natuurlijk erg vervelend. We hebben goede
hoop dat dat snel verbetert. Veel ondernemers hebben het momenteel erg zwaar.
Zij zijn hard geraakt door deze crisis en kunnen onze steun daarom goed gebruiken.
Velen van hen steunen onze club al vele jaren door middel van een advertentie en/of
reclamebord. Nu meer dan ooit wil de sponsorcommissie jullie oproepen juist bij de
adverteerders (van de Mepper) en sponsors van DTTV Wijhe jullie aankopen te doen
en hen daarmee een hart onder de riem te steken. Zo helpen we elkaar door deze
moeilijke tijd.
De sponsorcommissie
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Te koop: Nostalgie
Op de zolder van ons clubhuis liggen
nog twee oude bierpompen die ooit aan
de vereniging geschonken zijn door o.a.
Jan Vlietstra. Ze liggen in de weg en
worden niet meer gebruikt. Ze hebben
nog een oude aansluiting (volgens de
Bierwacht). Liefhebbers bieden hier
al gauw € 150 voor. Uiteraard hebben
DTTV-leden het eerste recht op de koop
voor hetzelfde bedrag. Wie geïnteresseerd is mag zich melden. Op 1 juli
worden ze aangeboden via Marktplaats.

Succesvolle uitverkoop kantinevoorraad
Op 15 maart jl. werd het clubgebouw als
gevolg van de overheidsmaatregelen m.b.t.
de “Coronacrisis” tot nader bericht gesloten. Door deze sluiting bleef de kantine
zitten met een ruime voorraad artikelen,
welke vrijwel allemaal voorzien waren van
een houdbaarheidsdatum.
Toen bekend werd, dat de sluiting van het
clubgebouw geruime tijd kon duren, werd
besloten actie te ondernemen. Om te voorkomen dat we op een gegeven moment
artikelen moesten weggooien, besloten we
ze leden aan te bieden tegen inkoopprijs.

Op woensdagavond 6 mei jl. kon zodoende
ongeveer de helft van de voorraden worden
afgezet. Om ook de rest van de voorraden
kwijt te raken werd een 2e ronde ingelast
waarbij de prijzen nog iets extra werden
verlaagd. Op woensdagavond 13 mei
verkochten we vrijwel de hele resterende
voorraad.
Uiteindelijk hebben deze acties nog een
bedrag van plm. € 250,00 opgeleverd.
Namens de kantinecommissie: dank aan
de leden die hieraan medewerking hebben
verleend.

Vakantietas
Dit jaar organiseren de gezamenlijke kerken van Wijhe vakantietasjes voor kinderen
in de basisschoolleeftijd. De actie is bedoeld voor kinderen uit gezinnen met een
minimaal inkomen of die door de coronacrisis in financieel zwaar weer zijn gekomen
en niet op vakantie gaan. Net als vorig jaar gaat onze vereniging zich hier bij aansluiten met een waardecoupon in deze vakantietas. De kinderen kunnen deze besteden voor een leuke spelletjesmiddag met traktatie in ons clubgebouw. We hopen op
deze wijze een sportieve bijdrage te leveren aan dit mooie initiatief.
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Dynamictennis
Clubkampioenschappen dubbel

Competitie Dynamictennis District IJsselstreek

De plannen om de verschillende Clubkampioenschappen te organiseren op een
aantal maandagavonden in het voorjaar
zijn door de corona-crisis volledig in het
water gevallen. Er waren 3 verschillende
kampioenschappen gepland:
• Clubkampioenschappen DT voor dubbels met vaste partner (wens uit de wo/
vr-groep)
• Clubkampioenschappen DT voor dubbels via loting (zoals in 2019)
• Clubkampioenschappen DT voor single
dames
Hoewel we mogelijk vanaf 1 juli weer
binnen mogen sporten (met inachtneming
van de 1 ½ meter-regel) is het nog onduidelijk of deze kampioenschappen in het
najaar georganiseerd gaan worden.
wedstrijden

De communicatie binnen het district is
nog niet afgerond maar het lijkt er op dat
de nog te spelen wedstrijden geen veranderingen meer geven voor de eindstand.
Het klinkt dus logisch om deze onvoltooide
competitie als beëindigd te beschouwen. Niet-gespeelde wedstrijden komen
te vervallen. Hierdoor is nu bekend welk

sets

scorepunten

Poule A

gesp. gew.

verl.

gesp. gew.

verl.

pnt.

voor

tegen

saldo

1

WSV1

9

9

0

27

26

1

26

1204

742

462

2

DTTC1

9

8

1

27

18

9

18

1099

1042

57

3

WSV2

10

6

4

30

16

14

16

1240

1150

90

4

DTTC2

9

3

6

27

10

17

10

981

1095

-114

5

Wijhe1

9

2

7

27

10

17

10

986

1121

-135

6

Olst1

10

0

10

30

4

26

4

928

1288

-360

wedstrijden
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De competitie voor dynamictennis District IJsselstreek was nagenoeg afgerond
toen de corona-crisis uitbrak. Nog slechts
drie van de zestig wedstrijden moesten
gespeeld worden. Aanvankelijk dachten
we deze kleinschalige ontmoetingen nog
te kunnen houden, maar de RIVM-maatregelen waren streng en de competitie werd
stilgelegd.

sets

scorepunten

Poule B

gesp. gew.

verl.

gesp. gew.

verl.

pnt.

voor

tegen

saldo

1

Twello

9

8

1

27

24

3

24

1229

916

313

2

Appoldro1 10

7

3

30

20

10

20

1370

1067

303

3

Wijhe2

9

7

2

27

20

7

20

1162

955

207

4

WSV3

10

5

5

30

13

17

13

1191

1378

-187

5

Olst2

10

1

9

30

6

24

6

983

1311

-328

6

WSV4

10

1

9

30

4

26

4

1042

1350

-308

team promoveert en welke degradeert.
We hadden de standen kunnen bevriezen
(zonder promotie en degradatie, zoals de
KNVB deed) maar het lijkt reëler om de
stand zonder deze laatste drie uitslagen
als eindstand te beschouwen. De resultaten van deze wedstrijden zouden geen
verandering geven in de promotie- en
degradatiekandidaat.

Alle wedstrijden worden gespeeld op
maandag- of dinsdagmorgen. In een
poule van 6 teams worden dus 5 uit- en 5
thuiswedstrijden gespeeld in de periode
september t/m maart. De poule-indeling
voor het competitieseizoen 2020-2021 ziet
er (vermoedelijk)als volgt uit:
Poule A

Poule B

WSV 1

WSV 3

Onderstaand overzicht is dus het eindresultaat. Hieruit blijkt dat Olst 1 zal degraderen naar de B-poule, terwijl nieuwkomer
Twello promoveert naar de A-poule.

WSV 2

WSV 4

DTTC 1

Appoldro 1

DTTC 2

Olst 1

Twello 1

Olst 2

Aanmelden voor najaarscompetitie dynamic
tennis

Wijhe 1

Wijhe 2

De voorbereidingen voor het nieuwe competitieseizoen worden voorzichtig gestart.
Als de wedstrijdsport vanaf 1 september
weer van start kan gaan, kunnen nu ook
al de teams worden samengesteld. Heb je
interesse om in competitieverband dynamictennis te spelen, geef je dan op vóór 1
augustus bij de competitieleider van het
District IJsselstreek: jwjonker@planet.nl .
In deze competitie strijden een 12-tal
teams verdeeld over twee poules. Het
betreft een volledige competitie met uit- en
thuiswedstrijden.

Een wedstrijd (lees: ontmoeting in competitieverband tussen twee verenigingen)
bestaat uit 3 sets. Iedere set bestaat uit
maximaal 3 games, waarbij geldt “bestof-three”. De set kan dus eindigen met
2-0, 2-1, 0-2 of 1-2. Voor iedere gewonnen
set krijgt men 1 set-punt. De set-punten
bepalen de stand in de competitie. Zie ook:
https://www.dynamictennis.nl/
Jan Willem Jonker
Competitieleiding Dynamic Tennis
District IJsselstreek

Nieuwe tarieven verhuur clubgebouw
Met ingang van 1 augustus 2020 gelden de volgende tarieven:
Verhuur met consumpties uit de kantine:
€ 15,00 per uur (was 12,50 per uur)
Verhuur zonder consumpties uit kantine:
€ 20,00 per uur (was 17,50 per uur)
Gehele avond (max. 5 uren) vrij drinken:
€ 15,00 per pers. (was 12,50 per pers.)
Verhuur van het clubgebouw is pas weer mogelijk als de overheid ons toestaat om
weer open te gaan en dan met inachtneming van de overheidsmaatregelen m.b.t.
het protocol, i.v.m. de “coronacrisis”.
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Tafeltennis in Coronatijd
Zo ben je nog aan het strijden voor de
eerste plaats in de competitie en aan het
trainen voor het Nederlands kampioenschap. En dan opeens is heel Nederland op
slot. Dit gebeurde ons als team van Wijhe.
Toen de trainingen niet meer doorgingen
hadden we nog niet het besef hoe groot
dit allemaal was. Wij dachten dat het even
op pauze werd gezet en dat we daarna
gewoon weer leuk door konden gaan.
Toen we realiseerden dat niks van dit
alles meer ging gebeuren, zijn Tom en
Niek Esselink thuis meer gaan trainen met
elkaar. Tom Woesthoff had deze luxe niet
van een teamgenoot bij huis, maar is zo

snel als weer mocht bij zijn teamgenoten
aan de deur gekomen om weer even te
trainen.
Gelukkig hadden we nog wel de mogelijkheid tot digitaal contact, die toch nog een
beetje het gebrek aan sfeer en gezelligheid opvulde. Al met al was deze ervaring
voor ons ook een ingrijpend en leerzaam
moment. Wij kijken als team weer heel erg
uit naar de trainingen en onze clubgenoten.
Met vriendelijke groet: Tom Woesthoff,
Niek Esselink, Tom Esselink

AED-cursus
Verschillende leden hebben in het verleden aangegeven interesse te hebben
in het volgen van een AED-cursus. We
hebben een eigen AED die in ons clubgebouw hangt naast de verbanddoos.
De geplande cursus hiervoor op 10
februari is destijds afgelast. Een nieuwe
datum zou in maart gepland worden
maar de corona-crisis gooide roet in het
eten. De belangstelling voor de cursus
was echter matig. Zes leden gaven zich
op terwijl er plaats was voor maximaal
12 personen. De vraag is of we opnieuw
deze cursus gaan aanbieden. Onze
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vereniging zou de kosten hiervan (€ 10
p.p.) voor haar rekening nemen. Ouders
die regelmatig aanwezig zijn kunnen
hiervoor ook in aanmerking komen. Bij
onvoldoende deelname konden ook
anderen voor hetzelfde bedrag deelnemen.
Het bestuur is van mening dat eigenlijk
in iedere trainingsgroep (tafeltennis en
dynamictennis) minimaal één lid om zou
moeten kunnen gaan met de AED. Dat is
momenteel niet het geval.
Jan Willem Jonker

