Thuiswedstrijden tafeltenniscompetitie
Dag:

Datum:

Aanvang:

Wie:

Activiteit:

Maandag

2 sept.

19.45 uur

senioren

Wijhe 1 - Smash'70 6

senioren

Wijhe 2 - DTV'84 4

senioren

Wijhe 3 - Smash'70 9

jeugd

Wijhe 1 - De Brug 1

jeugd

Wijhe 2 - NTC Leogang 3

jeugd

Wijhe 3 - NTC Leogang 4

senioren

Wijhe 1 - Zwartsluis 1

senioren

Wijhe 2 - Wham 1

senioren

Wijhe 3 - Heino 11

jeugd

Wijhe 1 - Staphorst 1

jeugd

Wijhe 2 - Trias 2

jeugd

Wijhe 3 - Trias 3

senioren

Wijhe 1 - Kampenion 7

senioren

Wijhe 2 - Heino 8

senioren

Wijhe 3 - Staphorst 2

jeugd

Wijhe 1 - De Toekomst 1

jeugd

Wijhe 2 - Wezep 1

jeugd

Wijhe 3 - TT Zwolle 2

senioren

Wijhe 1 - Swift'64 1

senioren

Wijhe 2 - Zwartsluis 3

senioren

Wijhe 3 - Hasselt 1

jeugd

Wijhe 1 - Smash'70 2

jeugd

Wijhe 2 - Swift (D) 4

jeugd

Wijhe 3 - Harderwijk 1

jeugd

Wijhe 1 - Kampenion 2

jeugd

Wijhe 2 - De Veluwe 7

jeugd

Wijhe 3 -De Veluwe 8

senioren

Wijhe 1 - GTC 2

senioren

Wijhe 2 - TT Zwolle 9

senioren

Wijhe 3 - Zwartsluis 6

Zaterdag

Maandag

Zaterdag

Maandag

7 sept.

16 sept.

21 sept.

23 sept.

09.30 uur

19.45 uur

09.30 uur

19.45 uur

24

Zaterdag

Maandag

Zaterdag

Zaterdag

Maandag

12 okt.

28 okt.

2 nov.

23 nov.

25 nov.

09.30 uur

19.45 uur

19.45 uur

09.30 uur

19.45 uur
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Dijkzicht 28
8131 CL Wijhe
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penningmeester
Wim Heuvink
Raalterslag 13
8131 WR Wijhe
telefoon 52 21 12
penningmeester@ttvwijhe.nl

De volgende Mepper verschijnt half december. Jouw tekst en foto‘s zijn
van harte welkom voor 12 december bij hheuvink@gmail.com.
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A

di 1 okt 2019

9:30 uur

Wijhe1 - Olst1

B

di 22 okt 2019

9:30 uur

Wijhe2 - Olst2

A

di 7 jan 2020

9:30 uur

Olst1 - Wijhe1

B

di 28 jan 2020

9:30 uur

Olst2 - Wijhe2

NK Dynamic Tennis Dubbel in Wijhe
Zoals al eerder vermeld: het is DTTV Wijhe gelukt om de Nederlandse
Kampioenschappen Dynamic Tennis (dubbel) naar Wijhe te halen! De voorbereidingen zijn in volle gang en het begint nu echt te lopen. Bestuursleden van de
landelijke bond (DTBN) zijn half augustus in overleg geweest met de organisatie
(Monique Liefers, Herbert Heuvink, Jos Bergevoet en Jan Willem Jonker) en hebben de zaal “goedgekeurd”. Burgemeester Ton Strien verzorgt ’s morgens de opening. We zullen nog wel “veel handjes” nodig hebben, maar we komen tijdig met
een inschrijflijst. We houden jullie op de hoogte!

Clinic Dynamic Tennis
In aanloop naar de NK Dynamic Tennis heeft de organisatie besloten om zaterdag
21 september een Clinic Dynamic Tennis te organiseren in sporthal De Lange
Slag. Deze clinic wordt verzorgd door twee gediplomeerde trainers van de DTBN,
Wilco van Hal en Christelle Zola.
Tijd? Van 10:00 uur tot 12:30 uur. Aan de deelname zijn geen kosten verbonden.
Ook voor nieuwelingen is dit een leuke gelegenheid om kennis te maken met
onze dynamische sport, want deelname staat dan ook open voor zowel leden als
niet-leden van de DTBN. Voor een aantal rackets wordt gezorgd.

Jan Willem Jonker
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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

Training Dynamic Tennis
Bij de heropening van de kantine en pitchpresentatie in oktober (over de toekomst van onze club) heeft een aantal leden aangegeven interesse te hebben in
een training voor Dynamic Tennis. Het bestuur heeft een enquête uitgezet om
deze behoefte te peilen en ruim 80% van de respondenten gaf aan hierin geïnteresseerd te zijn. Qua frequentie gaat bij hen dan de voorkeur uit naar 30 à 60
minuten per 14 dagen in de vooravond.
Het bestuur heeft Bert Liefers en Dirk Dijkslag bereid gevonden om een dergelijke training te verzorgen. Beide heren hebben voldoende kennis in huis om dit
perfect te regelen. Alles is rond!
We hebben besloten een training te verzorgen op een aantal woensdag- en vrijdagavonden van 18:45 uur tot 19:30 uur voorafgaand aan de reguliere speelavonden.

Van de voorzitter
Het seizoen is weer begonnen. De tafeltenniscompetitie is
al vroeg van start gegaan. We moesten zelfs de jaarvergadering daarvoor verplaatsen. Het voorstel van de afdeling
om de competitieopzet drastisch te wijzigen (om de wedstrijdduur te verkorten) is door veel tegenstand van meerdere verenigingen niet doorgegaan. Bij de jeugd verandert
er niets, bij de senioren vervalt alleen het dubbel. Het blijkt
iedere keer weer dat velen erg veel moeite hebben met veranderingen.

De trainingen vinden om de 14 dagen plaats en we denken aan 5 à 6 keer. Omdat
we snel willen starten (laatste week van september) is een snelle opgave bij jwjonker@planet.nl gewenst.

Op 6 oktober vindt in de sporthal in Wijhe het NK Dubbel Dynamic tennis plaats.
Meerdere mensen van onze vereniging zijn druk met het organiseren hiervan. Op
21 september is in de sporthal een clinic. DE animo is groot, er zijn nog maar
enkele plekjes vrij. Wil je nog meedoen, meld je dan snel aan bij Jan Willem. Ook
gaat binnenkort de training van Dynamic tennis in ons clubgebouw van start (zie
verderop deze Mepper).

Competitie Dynamic Tennis (IJsselstreek)

Op de jaarvergadering hebben we stilgestaan bij het overlijden van Henk
Platenkamp. Hij was op 1 augustus 50 jaar lid van onze vereniging. Verderop in
de Mepper staat een in memoriam van Henk.
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Het nieuwe competitie-seizoen van Dynamic Tennis van het district IJsselstreek
staat voor de deur. Terwijl Wijhe 1 zich vorig seizoen nipt heeft kunnen handhaven in poule 1 is Olst 1 als winnaar van poule 2 gepromoveerd naar poule A. En
zo krijgen we komend seizoen twee keer te maken met een “streekderby” tussen
beide verenigingen. Nieuweling in deze competitie is Twello die dit seizoen start
in poule B. Ook WSV (Apeldoorn) komt met een 4e team, dat start in de B-poule.
De poule-indeling ziet er als volgt uit:
Poule A
WSV1
DTTC1
DTTC2
WSV2
Wijhe1
Olst1

Poule B
Appoldro1
WSV3
Wijhe2
Olst2
Twello1
WSV4
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De vergadering heeft ingestemd met het voeren van onze nieuwe naam DTTV
Wijhe. Vanwege de kosten is besloten dat bij de officiële instanties zoals de KvK,
bank en de NTTB de naam TTV Wijhe blijft bestaan. Bij de naamsverandering
hoort het nieuwe, door Ben Ruiter ontworpen, logo. Ook gaat de website vernieuwd worden. Als alles gereed is gaan we de vernieuwde kantine, met onze
nieuwe naam, officieel openen.
Dit jaar waren er 4 jubilarissen. José Eijkelkamp en André van de Klok zijn 25 jaar
lid. Daarnaast waren Wim Heuvink en ondergetekende 40 jaar lid. Ze hebben
allemaal een pen met inscriptie ontvangen. Voor zijn vele verdiensten en tomeloze inzet is Wim Heuvink benoemd tot erelid van de vereniging.
Het gaat goed met onze vereniging. We hebben nu meer dan 100 leden. Dit is met
name te danken aan dynamic tennis. Kijkend naar de toekomst gaan we onderzoeken of het technisch en financieel haalbaar is om onze accommodatie uit te
breiden. Dit om vooral meer ruimte voor dynamic tennis te creëren. We zullen de
Mepper september 2019
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Rabobank vragen een haalbaarheidsonderzoek voor ons te doen. Binnen het huidige gemeentelijke bestemmingsplan is er in ieder geval ruimte om uit te breiden.

Afgelopen juni werd het ouder- jeugdtoernooi gespeeld als afsluiting van het competitieseizoen. Idse had voor deze avond twee poules met teams samengesteld.
Een poule van 5 en een poule van 4. De vijf beste teams uit de gezamenlijke poules
speelden een extra vijfkamp om een uiteindelijke winnaar te kunnen wijzen.

Ik wens iedereen een gezellig en blessurevrij seizoen.
Adri de Koning

DTTV Ledenjournaal
Nieuwe leden per 1 augustus
1. Willem Pronk, Enkweg 44, 8131 VJ Wijhe		
2. Toon Hemeltjen, Omloop 3, 8131 TJ Wijhe		
3. Leroy van Weeghel, Wiederhorsten 87, 8131 VM Wijhe

dynamic tennis recr.
jeugd comp.
jeugd comp.

Aantal leden per 1 september is 103.
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Verjaardagskalender
Peter van Emmen
Leroy van Weeghel

26 september
29 september

Jules Bourquin
Inge Ruiter
Geertje Beltman
Adri de Koning
Gerard van Assen
Corrie Dijkslag
Toon Hemeltjen
Gerrit Schuurman
Anita Kingma

10 oktober
11 oktober
12 oktober
22 oktober
23 oktober
23 oktober
27 oktober
29 oktober
30 oktober

Gerrit Voskes
Monique Liefers
Willy Beltman

3 november
6 november
8 november

Dirk Dijkslag
Marian Westenenk
Tonny Teekema

14 november
26 november
30 november

Herbert Heuvink
Jacqueline Kiekebosch
Yvonne Kolkman
Natasha Dalhuisen
Marco Kattenberg
André van der Klok
Bryan Klomp

2 december
8 december
8 december
12 december
12 december
12 december
21 december
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Ouder- Jeugdtoernooi

De vijf overgebleven deelnemers met hun ouders voor deze extra vijfkamp waren
Tom en Niek Esselink, Leroy van Weeghel, Jari Bijsterbosch en Joey van Aefst. Dit
laatste team met Joey wist met de hakken over de sloot nog een finaleplaats te
bereiken. In hun poule wisten ze slechts een overwinning te boeken, maar aangezien er 3 teams met 1 punt waren geëindigd moesten de onderlinge uitslagen
geteld worden. Hierin bleken ze de meeste wedstrijdpunten behaald te hebben.
Na vijf ronden kwam Leroy van Weeghel met vader Joop als winnaar uit de bus.
Ze hadden al hun partijen gewonnen inclusief die van titelverdediger Niek met
moeder Janita.
De hoofdprijs deze avond was een lekkere taart van bakker Jolink. Winnaar Leroy
besloot hem samen met zijn vader deze avond maar gelijk aan te snijden en te
verdelen onder alle deelnemers. Samen met een kopje koffie en wat fris lieten alle
deelnemers het zich goed smaken. Hiermee was het een mooie afsluiting van het
tafeltennisseizoen en het verheugen op een mooie zomervakantie.

Mepper september 2019
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Toon Hemeltjen
Hoi, ik ben Toon Hemeltjen ik woon aan de
omloop 3 in Wijhe. Ik ben bij TTV Wijhe gekomen door Tom Esselink en Jari Bijsterbosch die
mij vertelden om eens mee te trainen. Mijn hobby’s zijn sleutelen aan mijn brommer, trampoline springen en gitaarspelen. Ik had eigenlijk
bijna geen ervaring met tafeltennis. Ik ga trainen
op donderdagavond en doe mee aan de competitie (5e klasse).
Groetjes Toon

Bert ziet Abraham
20

De club van 50+-ers binnen DTTV Wijhe is afgelopen zomer weer uitgebreid. Ook
Bert Liefers mag zich inmiddels tot dit illustere gezelschap rekenen. Hij bereikte
deze mooie mijlpaal op dinsdag 13 augustus. Zijn dynamic tennis vrienden lieten
dit natuurlijk niet ongemerkt voorbij gaan. In zijn - bomvolle – tuin stond die dan
ook een bord met passende tekst namens onze club.
Bij DTTV Wijhe zien we je ‘vol’ gaan
over de dynamictennisbaan.
Je ballen, hard, zacht, lang of kort
vaak zo perfect dat er niets aan schort.
Verliezen is geen smet op je blazoen
je bent immers NEDERLANDS
KAMPIOEN.
50 jaar – ’t is je niet aan te zien,
je speelt nog als een jong talent van 18.
Dynamicen kan prima kalend of met grijze
haren
Veel plezier dus nog tientallen jaren!
Nogmaals van harte gefeliciteerd Bert!
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In Memoriam Henk Platenkamp

Op 29 augustus is ons lid Henk Platenkamp, 62 jaar oud, overleden. Hij wilde nog graag zijn verjaardag op 5 september vieren.
Daarvoor had hij het clubgebouw gereserveerd. Het mocht niet zo
zijn. In plaats van het vieren van zijn verjaardag werd hij op die
dag begraven.
Henk was op de kop af 50 jaar lid van onze vereniging. In die 50
jaar heeft hij het nodige voor de vereniging gedaan. Zo heeft hij
zich altijd ingezet voor de jeugd door training te geven, teams te
coachen en deel te nemen aan het bestuur.
Als tafeltennisser was Henk altijd erg onvoorspelbaar. Zo kon hij
de mooiste ballen spelen en de meest onmogelijke opslagen geven.
Doordat hij zich maar moeilijk kon concentreren werden die mooie
ballen ook regelmatig gevolgd door de nodige missers.
Bij de jeugd begonnen heeft hij jarenlang met verschillende spelers
competitie gespeeld. De laatste jaren heeft Henk zijn batje niet
meer aangeraakt. Wel bleef hij lid van de TC en was hij altijd
betrokken bij de tafeltennistoernooien. Voor het meitoernooi regelde hij altijd de prijzen. Henk was altijd positief met een droog
gevoel voor humor.
We zullen hem missen en wensen zijn familie veel sterkte toe met
dit verlies.

Mepper september 2019
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Tafeltennis: Clubkampioenschappen senioren

Even Voorstellen

In de week van 9 t/m 14 december vinden dit jaar de clubkampioenschappen
voor de senioren plaats.

Willem Pronk

Maandag 9 december
Dinsdag 10 december
Zaterdag 14 december

aanvang 20.00 uur
aanvang 20.00 uur
aanvang 16.00 uur

Competitiespelers
Dinsdag recreanten
Zaterdagmiddag recreanten

De inschrijfformulieren hangen vanaf eind oktober in het clubgebouw. Je kunt je
ook per mail opgeven bij José Eijkelkamp (jose_eijkelkamp@xs4all.nl). Opgave is
mogelijk t/m dinsdag 3 december.

Tafeltennis: Voorjaarscompetitie
6

De Technische Vommissie (TC) wil graag tijdig weten of er wensen zijn voor de
voorjaarscompetitie, namelijk:
• of er leden zijn die nu geen competitiespelen, maar hier wel mee willen starten;
• of er leden zijn, die met competitiespelen willen stoppen;
• of er wensen zijn m.b.t. teamindeling, speelavond enz.
Indien je nu competitie speelt en dit wilt blijven doen en geen wensen hebt m.b.t.
de voorjaarscompetitie, hoef je niets te doen.
Opgaven, afmeldingen en wensen kunnen tot uiterlijk 28 november ingediend
worden bij Harrie Geerligs (harriegeerligs@gmail.com)

Tafeltennis: Nieuwjaarsteamtoernooi
Het nieuwjaarsteamtoernooi wordt gehouden op dinsdag 7 januari 2019, aanvang 20.00 uur. De deelnemers worden op de wedstrijdavond op basis van sterkte in 2 groepen verdeeld. In elke ronde worden de teams opnieuw samengesteld
met een speler uit de sterkere groep en een speler uit de minder sterke groep. Elke
wedstrijd bestaat vervolgens uit 2 enkelspelen en een dubbelspel. Per individuele
speler wordt het aantal behaalde punten bijgehouden. De laatste ronde zal uiterlijk om 22.30 uur starten, waarna de einduitslag wordt opgemaakt.
Mepper september 2019

Ik ben Willem Pronk, 61 jaar oud en woon aan
de Enkweg in Wijhe. Ben getrouwd met Petra en
we hebben een hond. Ik werk bij Scania
Productie in Zwolle als Logistiek Analist.
Ik heb vroeger gevoetbald, getafeltennist, tennis
& squash gespeeld. Badminton heb ik gespeeld
tot het afgelopen seizoen. Ik wandel ook heel
graag met vrouw en hond. Maar mijn grootste
passie is windsurfen, en dat doe ik vanaf 1978,
zo vaak als mogelijk is. Ook in de winter surf ik
door, maar de minimum is wel 5 graden hoor.
(anders vriezen er lichaamsdelen af). Als er ijs
ligt ga ik ook heel graag ijssurfen. Ja, hoe ben ik
nu aan het Dynamic Tennis geraakt. Ik sprak
Yvonne Kolkman ( samen ook mee gebadmintond) vorig jaar en zij vertelde met
zoveel enthousiasme over Dynamic Tennis, dat ik recentelijk het toch maar eens
heb geprobeerd. En wat schets mijn verbazing, wat een leuke sport is dit en wat
een leuke sfeer heerst er bij jullie club. Dus heb me maar direct voor het nieuwe
seizoen aangemeld. Ik moet voor mijn werk soms op reis, maar ik probeer wel zo
veel mogelijk op de woensdagavond te spelen (eventueel vrijdagavond als alternatief.)
Met vriendelijke sportgroeten, Willem Pronk

Leroy van Weeghel
Ik ben leroy van Weeghel, ik ben 16 jaar en woon
aan de Wiederhosrten 87. Mijn hobby’s zijn
gamen fitness en tafeltennis. Ik zit op de
Capellenborg in 4MAVO. Ik ben bij de club
gekomen door Jari die zei dat ik maar is mee
moest komen en zo doende begon ik het weer
leuk te vinden.
Groetjes Leroy
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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

Wall of fame - uitgelicht
In onze kantine vind je in onze wall of fame een collage foto’s die iets bijzonders
over de club vertelt. Een stukje geschiedenis, speciale wedstrijdprestaties of
gewoon een gezellige avond. Iedere Mepper lichtten we er een foto uit om de
herinnering weer op te halen of voor een extra stukje duiding.
Op deze foto zien jullie een groep dames die meegedaan hebben aan de eerste
dames Top 12 om de “Snackcorner Cup” in 1993. De beste speelsters uit de afdeling Oost (hoog landelijk niveau) werden hiervoor uitgenodigd. Sponsor van dit
eerste toernooi was Rob voor ‘t Hekke (Robby Snack achteraan links op de foto).
Hij had destijds een snackbar in de Langstraat (nu: 59).
Naast een mooie cup en bos bloemen voor allemaal, was er voor de eerste 3 prijswinnaars een geldprijs beschikbaar. Het was een toernooi over 2 dagen op zaterdag en zondag. Herman Post was destijds de grondlegger en animator van dit
toernooi. Later ging dit toernooi nog tot 2002 door onder een andere sponsor, t.w.
als de Univé Dames Top 12.
18

Inschrijven kan t/m maandag 30 december bij José Eijkelkamp (jose_eijkelkamp@
xs4all.nl) of via het inschrijfformulier op het prikbord in de zaal. De kosten bedragen 2 Euro per persoon. Het toernooi gaat alleen door bij een minimum aantal
deelnemers van 8.

Glazen bol trofee tafeltenniscompetitie
Met een nieuw seizoen voor de deur is het tijd voor aanvoerders weer eens in die glazen bol te kijken voor een
mooie voorspelling. De competitie is dit jaar al vroeg
gestart. We zijn zelfs de Diekdeagen nog voor. In de seniorencompetitie zijn de dubbelwedstrijden geschrapt om
het allemaal niet zo laat te maken.
Dit seizoen spelen we met 3 senioren- en 3 jeugdteams.
Met enkele nieuwkomers was het weer mogelijk een extra
jeugdteam toe te voegen. We beginnen ons rondje bij het eerste jeugdteam.
Jeugdteam 1
Dit team blijft maar omhoog kijken en komt dit seizoen uit in de hoofdklasse.
Tom Woesthoff, Tom en Niek Esselink vormen inmiddels een sterke formatie. De
jongens zijn inmiddels alweer een paar weken aan het trainen en helemaal klaar
voor een nieuwe uitdaging. Voor deze ronde hebben ze voor zichzelf al een
inschatting gemaakt en bij een kijkje in de Glazen bol zien ze voor hun team een
3e plaats met 50 punten.
Jeugdteam 2
Joey van Aefst, Gijs Woesthoff en Justin Pol starten deze competitieronde als 3
mansteam. Teamgenoot Taleb Nassab moest op het laatst afhaken vanwege zijn
baantje bij Albert Heyn Boomgaard. Taleb blijft nog wel de trainingen volgen.
Uitkomen in de 4e klasse is voor dit team ook een mooie uitdaging. Aanvoerder
Joey verwacht wel dat ze zich goed gaan handhaven dit seizoen. In de Glazen bol
ziet hij zijn team op een 3e plaats met 63 punten eindigen.
Jeugdteam 3
Met enkele nieuwe competitiespelers komt dit team uit in de 6e klas. Wijhe 3
bestaat uit: Bryan Klomp, Jari Bijsterbosch, Leroy van Weeghel, Toon Hemeltjen
en Koen Geurts. Gezien het niveau dat de heren nu al hebben is de verwachting
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dat een kampioenschap binnen de mogelijkheden ligt. Ze zullen er zeker hun best
voor gaan doen zegt Bryan. In de Glazen bol zien ze dan ook een 1e plaats met 62
punten.
Seniorenteam 1
Een meevaller voor het eerste seniorenteam dit seizoen is dat ze alsnog weer uit
mogen komen in de 3e klasse. Als degradant met toch een behoorlijk aantal punten kwamen ze in aanmerking voor een vrijgekomen plek binnen deze klasse.
José Eijkelkamp pakt deze uitdaging samen met haar teamgenoten Bennie
Mulder, André van de Klok en Ceaser Abdulwahed maar al te graag op. Ze hebben dit seizoen een extra troef binnen het team, want André heeft zich voorgenomen als coach te gaan fungeren voor zijn team. Daarnaast speelt natuurlijk het
materiaal een belangrijke rol voor het 1e team. André en Ceaser hebben inmiddels een nieuw batje. José wil hier nog even mee wachten, met wat ducktape kun
je altijd nog een seizoen door volgens haar. Als ze in de Glazen bol kijkt ziet ze
voor haar team een 4e plaats met 40 punten.
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Seizoen 2018/2019
De netto winst is mede dankzij de verhuur van het clubgebouw aanmerkelijk
hoger uitgekomen dan de begroting. Bij verhuur van het clubgebouw dient
meestal 1 of meerdere leden van de vereniging kantinedienst te draaien. Naast de
leden van de kantinecommissie zijn er een aantal leden, die dit op zich nemen,
maar deze groep verdient uitbreiding.
Oproep
Als er leden zijn die ook wel eens een kantinedienst willen draaien, meld je dan
aan bij één van de leden van de kantinecommissie. Zij zorgen ervoor, dat je ingewerkt wordt waarna je oproepbaar bent om zo nu en dan in te vallen als dat
nodig is.
Assortiment en prijzen consumpties:
Het assortiment en de prijzen zijn al enkele jaren hetzelfde. Ook komend seizoen
is er geen aanleiding om hierin verandering te brengen.

Seniorenteam 2
Dit team met Adri de Koning en Guus Bergevoet onder aanvoering van Riki Klein
Woolthuis komt uit in de 4e klasse. Met name de maatregel dat de dubbels
geschrapt zijn zal het team volgens Riki punten kosten. ‘Ondanks dat Guus en ik
elkaar geregeld ondersteboven liepen achter de tafel, wonnen we vorig seizoen
de meeste van onze dubbelpartijen. Als ik in de Glazen bol kijk gaat ons team op
een 2e plaats eindigen met 60 punten.’

Verhuur clubgebouw
Indien er geen verenigingsactiviteiten zijn kan het clubgebouw door derden
gehuurd
worden voor tafeltennis- of dynamic tennisactiviteiten. Dit kan in combinatie met
een feestje of buffet of iets dergelijks. Te denken valt aan een verjaardag, kinderfeestje, familiedag, reünie, jubileum, buurtfeest etc. Bij verhuur wordt altijd een
verhuurovereenkomst gemaakt. Inlichtingen: Wim Heuvink tel: 0570-522112.

Seniorenteam 3
Aanvoerder Gerrit Oosterink heeft dit seizoen versterking gekregen van Jan Jaap
Holdijk als teamgenoot. Jan Jaap traint alle weken al volop mee en zal zeker aan
gaan sluiten in de 6e klas waar dit team in uitkomt. Samen met Harrie Geerligs en
Jan Sanders doet aanvoerder Gerrit toch een wat voorzichtige voorspelling. Zijn
sorrygehalte zal zeker weer genoeg punten in het laatje gaan brengen volgens
Gerrit. Als hij in de Glazen bol kijkt ziet hij voor zijn team een 2e plaats met 68
punten.

Prijzen verhuur
Vanaf seizoen 2019/2020 gelden de volgende prijzen:
• Huur clubgebouw: € 12,50 per uur bij gebruik van consumpties uit kantine.
• Huur clubgebouw: € 17,50 per uur bij geen gebruik van consumpties uit
kantine.
• Consumpties uit kantine: kantineprijs
• Consumpties uit kantine: indien vast bedrag per avond: € 12,50 per persoon

Tot zover alle voorspellingen van de teams en de redactie bedankt de aanvoerders voor hun kijkje in de Glazen bol.
We wensen iedereen veel succes en spelplezier het komend seizoen.
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Van de renovatiecommissie

Op weg naar een nieuwe identiteit

Na de drukte van het afgelopen jaar is het er op de één of andere manier nog
steeds niet van gekomen om alle “opleverpunten” af te handelen. En om alle dingen die we nog wilden doen op te pakken. Typisch geval van de druk van de
ketel? Toch is er nog wel het één en ander gebeurd het afgelopen jaar. We hebben
inmiddels een mooi nieuw bord aan de gevel. En ook is er inmiddels nieuwe (led)
verlichting in de zaal komen te hangen. En wat te denken van het vervangen van
de riolering van het herentoilet. Een hele klus, maar eindelijk is dat toilet stankvrij.

Afgelopen zomer hebben we 2 werkgroepen samengevoegd tot 1: de werkgroep
Identiteit en ledenwerving. Hierin zitten: Monique, Ben, Jan, Jos (van Duren),
Dirk, Jan Willem en Herbert. Belangrijke aandachtsgebieden zijn onder andere
ledenwerving, PR en publiciteit en het meer uitdragen van onze multifunctionele
identiteit: tafeltennis en dynamic tennis dus.

Wat nog openstaat om af te handelen zijn wat kleine dingen zoals het schilderen
van de schuifdeurtjes achter de bar en daar een beter schuifsysteem aan te brengen. Ook moeten er nog steeds led spots en lampen voor de oude/nieuwe kantine komen. Maar ook moeten er nog boxen in de zaal opgehangen worden.
Daarvoor kunnen we het geld dat vorig jaar is opgehaald tijdens de actie van de
Diekdagen 2018 én het geld dat is opgehaald met de Vrienden van de TTV actie
gebruiken.
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Om de afhandeling handen en voeten te geven zijn we van plan om binnenkort
één of twee zaterdagen te plannen als er niet wordt gespeeld. Daarbij kunnen we
nog wel wat hulp gebruiken. Wie helpt er mee? Geef je op bij Gerrit Schuurman,
Ben Ruiter of bij mij. Dan plannen we een datum en maken we er een leuke en
gezellige ochtend of dag van! Vele handen maken tenslotte licht werk.
Namens de renovatiecommissie, Vincent Jansen

Verslag kantinecommissie
Samenstelling
De kantinecommissie bestaat momenteel uit:
Wim Heuvink: (penningmeester, inkoop, verhuur en diverse kantinediensten.
Martin Kinds: (inkoop bier, kantinedienst dinsdagavond en diverse kantinediensten.
Wim Camphorst: kantinedienst zaterdagmorgen en middag en diverse kantinediensten.
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Onderweg naar de nieuwe identiteit van onze club zijn we momenteel met vele
zaken bezig. Zo veranderen we de naam van TTV Wijhe naar DTTV Wijhe. Vele
zaken moeten hierin meeveranderen, zoals: ons logo, de geveluiting, de website,
informatiefolder en de Mepper. Ook willen we dit najaar weer een eigen
Facebookpagina starten. De meeste vernieuwde uitingen willen we tegelijkertijd
lanceren met een officiële onthulling in ons clubgebouw later dit jaar. We houden
jullie op de hoogte.

Mooie opbrengst kroonkurken voor goed doel
Wat als een ludieke actie begon eindigde met circa 5000 gespaarde bierdopjes
(circa 10 kilo). De oproep van de organisatoren van de zeer geslaagde bierproefavond op 3 mei in ons clubgebouw is door vele enthousiaste leden met veel plezier
beantwoord. Het sparen van bier- en frisdrankdopjes is niet voor niets geweest.
Wij hebben als vereniging zo een goed doel kunnen steunen: een landelijke spaaractie “Rolstoelbus voor Sven/Melle”.
Het verhaal achter de kroonkurken in het kort
Sven uit IJsselmuiden werd geboren met een beperking die hem het lopen lastig maakt. Zijn rolstoel past
niet of nauwelijks in een reguliere personenauto. Een
aangepaste rolstoelbus kost zo’n 61.000 euro, een
bedrag dat niet zomaar voorhanden was. Afgezien van
een gemeentelijke bijdrage voor het aangepaste vervoer en diverse donaties uit allerlei hoeken van
Nederland en zelfs België bleef een behoorlijk bedrag
openstaan totdat vader Marcel iets las over een inzameling door een diabetesorganisatie die ook kroonkurken inzamelde voor het goede doel.
Mepper september 2019
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Mede dankzij deze extra bijdragen – ook vanuit onze club- is de bus er inmiddels
en mogen de ouders van Melle uit Luttelgeest het opgebouwde netwerk gebruiken. Een netwerk van actieve verzamelaars, inzamelpunten, mensen die een rolstoelbus als goed doel een warm hart toedragen. Zie ook https://www.facebook.
com/rolstoelbusvoorsven/ of doneeractie.nl Maak Melle weer mobiel.
Wij sparen verder voor andere goede doelen. Als jullie mee willen doen neem dan
de dopjes (ook frisdrankdopjes) mee naar het clubgebouw.
Groet, Dirk en Gerard

Rabo ClubSupport 2019
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Onze vereniging is aangesloten bij de Rabobank Salland. Ieder jaar verdeelt deze
onder het motto “Samen vieren we de winst” een deel van haar dividend onder
deelnemende Sallandse verenigingen. Dit jaar in totaal € 160.000. De verdeling is
op basis van het aantal stemmen door Rabobank-leden uitgebracht op hun vereniging. DTTV Wijhe doet dit jaar mee met als bestedingsdoel: LED-verlichting
kantine.

Grote Schoonmaak 2019
Op zaterdag 31 augustus jl. was er weer de grote schoonmaak van het clubgebouw. Van 9.00 – 11.30 uur hebben 8 vrijwilligers zich ingezet om de boel weer
netjes te krijgen, zodat het nieuwe seizoen weer in een schone omgeving kan
beginnen. Op dinsdag 3 september heeft de keuken de schoonmaakbeurt gehad.
Omdat Tonny Teekema verhinderd was op zaterdag 31 augustus heeft hij in de
voorafgaande week de omgeving van het clubgebouw reeds gesnoeid.
Hoewel niet alles in het tijdsbestek van 3 uur gedaan kan worden, zijn de meest
belangrijke onderdelen wel gebeurd. Hopelijk melden zich volgend jaar meer
leden aan om te helpen. Streven is om tussen 15 en 20 vrijwilligers te hebben,
zodat het hele programma afgewerkt kan worden.
De vereniging bedankt alle vrijwilligers die meegeholpen hebben: Jos Bergevoet,
Geertje Beltman, Willy Beltman, Janny Boerdam, Mirjam Doorn, Corry Dijkslag,
Hillie Hendriksma, Wim Heuvink, Annie Liefers, Gerrit Oosterink, Tonny
Teekema.
15

Stem op DTTV Wijhe
Om een zo groot mogelijke bijdrage te verkrijgen is het zaak dat Rabobank-leden
op onze DTTV Wijhe stemmen in de periode van 27 september tot 11 oktober.
Leden van de DTTV Wijhe die wél rekeninghouder zijn bij de Rabobank maar
nog géén lid bij deze bank, dienen hiervoor wel eerst lid te worden van de
Rabobank.
Als je een bankrekening bij de Rabobank hebt ben je niet automatisch lid. Je moet
je dus eerst GRATIS aanmelden als lid van de Rabobank. Alle leden krijgen dan
een code thuisgestuurd waarmee ze kunnen stemmen (op DTTV Wijhe).
Hoe word je lid van de Rabobank? Heel simpel:
1. Ga naar www.rabo-clubsupport.nl
2. Klik in de middelste kolom op: lid worden
Word dus snel lid van de Rabobank en roep iedereen in je omgeving op om ook
lid te worden zodat iedereen in het najaar op DTTV Wijhe kan stemmen!

Mepper september 2019

Mepper september 2019

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!

Save the date: feestavond 18 januari 2020
Het duurt nog bijna 5 maanden, maar we kunnen niet vroeg genoeg zijn met deze
aankondiging. De eerstvolgende feestavond wil je namelijk absoluut niet missen.
Zet de datum zaterdag 18 januari 2020 daarom meteen vast. Net als afgelopen
jaren gaan we met z’n alleen een supergaaf themafeest beleven. De trouwe bezoekers weten ongeveer wat ze kunnen verwachten. Net lid geworden en nieuwsgierig? Vraag je clubgenoten gerust wat je dan al gemist hebt bij de feesten Dresscode
white, De voute partie, Winterfest en Country & western.
We zoeken het thema hartje winter in warmere oorden met een
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Caribbean
party
De feestcommissie heeft er alweer
ongelooflijk veel zin in en gaat zich
met een heerlijke cocktail voobereiden om er weer een supergaaf
feest van te maken. Meer informatie krijg je in november per mail.
Inschrijving kan dan ook in het
clubgebouw. We hopen dat jullie
net zo enthousiast zijn als wij en
massaal gaan aanmelden.

Voorgaande jaren hebben wij met deze actie telkens een aanzienlijk bedrag kunnen scoren waardoor extra investeringen konden worden gedaan voor onze vereniging. Vorig jaar was de opbrengst bijna € 500!
Alvast bedankt voor je stem!

Grote clubactie
Ook dit jaar doet onze vereniging weer mee met
de Grote Clubactie. Met de inzet van onze jeugdleden hopen we alle loten te gaan verkopen. Met
de verkoop van de loten verwachten we weer
een mooie opbrengst voor onze club.
We willen hierbij alvast onze jeugdleden bedanken. Daarnaast natuurlijk ook de leden en andere
mensen die onze loten gekocht hebben en hiermee onze vereniging hebben ondersteund. Nu
allemaal maar hopen op een mooie prijs. De trekking is 11 december in Tilburg en vanaf 12
december is de uitslag te zien op clubactie.nl.

ALOHA!!
Jos, Martin, Johan en Herbert
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Verslag ledenvergadering
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Op woensdag 4 september woonden 26 leden de jaarvergadering bij. In precies 2
uur tijd stonden we stil bij 21 agendapunten. Adri opende de vergadering met het
trieste nieuws over het overlijden van Henk Platenkamp, gevolgd door een
minuut stilte (zie ook de in memoriam elders deze Mepper). Tijdens de vergadering blikten we uitgebreid terug op het afgelopen seizoen met veel verslagen van
allerlei commissies. Ook werden enkele jubilarissen in het zonnetje gezet. Enkele
highlights van het overleg op een rij:
• Janny Boerdam heeft na 6 jaar de rol van secretaris in het bestuur overgedragen
aan Jan Willem Jonker. Bedankt Janny en veel succes Jan Willem.
• Het eerste jeugd (tafeltennis(team werd afgelopen seizoen kampioen in de 2e
klasse en gat nu zelfs Hoodklasse spelen.
• Komend seizoen komen 8 teams namens onze vereniging uit in de competitie:
2 (senioren) teams dynamic tennis, 3 senioren- èn 3 jeugdteams tafeltennis (1
jeugdteam extra).
• Van alle competitiespelers (tafeltennis) haalden Harrie Geerligs (85%) en Tom
Woesthof (83%) de beste persoonlijke resultaten in de competitie.
• Clubkampioenen tafeltennis werden: Jose Eijkelkamp, Jan Heideman en
Willem Camphorst.
• Herbert Heuvink werd de eerste clubkampioen dynamic tennis.
• Het Nieuwjaarsteamtoernooi is gewonnen door Jan Heideman en Ina Hascher.
Gerrit Oosterink won het meitoernooi.
• Leroy van Weeghel en zijn vader wonnen het ouder-Jeugdtoernooi.
• Financieel was afgelopen seizoen een goed jaar. Dankzij enkele fraaie baten
(zoals meer contributie inkomsten, hogere kantinewinst en meer inkomsten
uit reclame en sponsoring) hebben we het begrote verlies van bijna € 7000
omgebogen tot een winst van € 400. Het nieuwe seizoen begroten we met een
verlies van € 1800,= en hopen opnieuw op enkele forse meevallers.
• De kascommissie heeft de boeken goedgekeurd. Martin Kinds volgt Peter
Stadhouders op en is reserve. De kascommissie bestaat nu uit Vincent Jansen
en Jos Bergevoet.
• De contributie stijgt komend seizoen met 2 % inflatiecorrectie. De
basiscontributie voor senioren gaat naar € 73,80 p.j. en voor junioren naar
€ 52,70 p.j.
• De Kantinecommissie boekte afgelopen seizoen ruim € 2.500 meer winst dan
begroot, vooral dankzij hogere inkomsten uit verhuur. Deze tarieven worden
iets aangepast.
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• De 13 jeugdleden vormen een hechte groep met veel betrokkenheid van de
ouders. De trainingen worden goed bezocht evenals de activiteiten. De
jongeren denken erover zelf extra activiteiten te gaan organiseren.
• De PR-machine draaide op volle toeren en ook voor de komende maanden
staat veel publiciteit voor onze club gepland. Evenals kopij voor de goed
gevulde en gelezen Meppers.
• Leden en bezoekers zijn tevreden over de ledverlichting in de zaal. Binnen
enkele weken gaat de bouwcommissie aan de slag met de deurtjes achter de
bar, ledverlichting in de kantine, geluidsboxen in de zaal en enkele andere
kleine puntjes. Voor volgend jaar staat het buitenschilderwerk op het
programma.
• Het eerste competitieteam dynamic tennis mag -ondanks degradatie – toch
uitkomen in de A-poule van de IJsselstreek-competitie.
• Bert Liefers en Dirk Dijkslag gaan komend seizoen afwisselend op woensdag
en vrijdagavond training dynamic tennis geven.
• Het verslag van de laatste feestavond (Country & Western) werkte aanstekelijk.
De activiteitencommissie heeft voor komend jaar meteen een nieuwe datum
en thema geprikt: zaterdag 18 januari Carribean Party.
• Met de groei van het aantal leden en krapte in sommige groepen geven leden
aan veel te voelen voor een uitbreiding naar twee banen. Het bestuur gaat de
Rabobank vragen mee te denken en een haalbaarheidsonderzoek te
financieren.
• Adri de Koning bedankte Tonny Vlietstra voor de jarenlange verzorging van
de schoonmaak en biedt hem een geschenkbon aan.
• Onze club krijgt de komende maanden een nieuwe naam (Dynamic Tennis en
Tafeltennis Vereniging Wijhe / DTTV Wijhe), logo, website, informatiefolder
en Facebookpagina. En om dit te vieren volgt later dit najaar nog een officieel
moment.

Jubilarissen
Rode draad door de hele vergadering was de huldiging van enkele leden. Wim
Heuvink werd benoemd tot erelid. Niet alleen voor zijn 40 jaar lidmaatschap (die
mijlpaal hebben meer leden bereikt), maar vooral voor zijn vele verdiensten voor
de club, zoals zijn jarenlange bestuursfunctie, penningmeesterschappen, beheer
van het clubgebouw en zijn grote inzet voor de kantine. Verder bereikten drie
leden een mooie mijlpaal met hun lidmaatschap: Adri de Koning (40 jaar), André
van de Klok (25 jaar) en José Eijkelkamp (25 jaar) werden gehuldigd. Allemaal
van harte gefeliciteerd!
Mepper september 2019

13

