Wall of fame

de mepper

In onze kantine vind je in onze wall of fame
een collage foto’s die iets bijzonders over
de club vertelt. Een stukje geschiedenis,
speciale wedstrijdprestaties of gewoon een
gezellige avond. Iedere Mepper lichten we
er een foto uit om de herinnering weer op
te halen of voor een extra stukje duiding.
Voor deze foto gaan we terug naar het
jaar 1977. We zien hier het team met Jan
Heideman, Jan Sanders en Egbert Bosman.
Stuk voor stuk kijken ze trots in de camera
en klaar om hun tegenstanders in de
competitie op te vreten. Voor het eerst
uitkomend in ons eigen clubgebouw, dat
net gereed was gekomen.
Aanvoerder van dit team - Jan Sanders
- was destijds in het bezit van een hippe
Datsun Cherry met een mooie geelgroene
kleur en een 27-MC bakkie aan boord.
Destijds heel populair en onderweg naar
de wedstrijden werd er geregeld contact
20 gemaakt. Jan Heideman wist zich nog te

herinneren dat de band Normaal toen zijn
eerste grote hit had Oerend hard. Voor het
eerst hoorden ze toen dat lied in de Datsun
van Jan en vonden dat samen best wel een
bijzonder nummer.
Het team speelde tegen Tilia, Blauwvingers, IJsselslag en Heembeton ASC.
Namen van reeds lang vervlogen verenigingen. Het team bezocht trouw de trainingen van Bertus Boerdam. Twee jaar later
speelden Jan Heideman en Jan Sanders
nog met Michiel Zernitz in het team. In
het voorjaar van 1980 heeft Michiel toen
als Prins Michiel de Eerste van Carnavalsvereniging de Möllenarren nog een stukje
geschreven voor deze Mepper.
Al met al was het dan ook niet zo verwonderlijk dat ze naast het sportief plezier ook
veel lol hadden met elkaar. Nu 43 jaar later
beleven Jan Sanders en Jan Heideman nog
steeds onze tafeltennissport met mooie
herinneringen en veel plezier.
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De volgende Mepper verschijnt december. Jouw tekst en foto‘s zijn van harte welkom voor
10 december bij mepper@dttv-wijhe.nl.
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Datum

Soort

Aanvang

Activiteit

Zat. 3 okt.

TT

09.30 uur

Jeugd: Wijhe 2 - Dts 1 (Enschede)
Jeugd: Wijhe 3 - Smash’70 5 (Hattem)

Din. 13 okt.

DT

09.30 uur

Senioren: Wijhe 2 - Wijhe 3

Din. 20 okt.

DT

09.30 uur

Senioren: Wijhe 3 - Cialfo 1 (Epe)

Din. 27 okt.

DT

09.30 uur

Senioren: Wijhe 1 - Dttc 2 {Deventer}

Din. 3 nov.

DT

09.30 uur

Senioren: Wijhe 2 -Olst 1

Maa. 9 nov.

TT

19.45 uur

Senioren: Wijhe 1 - Holten 3
Senioren: Wijhe 2 - Heino 10

Din. 10 nov.

DT

09.30 uur

Senioren: Wijhe 2 - Appoldro 1 (Apeldoorn)

Zat. 14 nov.

TT

09.30 uur

Jeugd: Wijhe 1 - De Toekomst 1 {Lochem}
Jeugd: Wijhe 2 - Torenstad 1 (Zutphen)
Jeugd: Wijhe 3 - Ntc Leogang 4 (Nunspeet)

Maa. 16 nov.

TT

19.45 uur

Senioren: Wijhe 1 - Mtc 1 (Markelo)
Senioren: Wijhe 2 - Olst 2

Din. 17 nov.

DT

09.30 uur

Senioren: Wijhe 1 - Wsv 1 (Apeldoorn)

Zat. 21 nov.

TT

09.30 uur

Jeugd: Wijhe 1 - Staphorst 1
Jeugd: Wijhe 2 - Swift 2 (Deventer)
Jeugd: Wijhe 3 - Emmeloord 1

Maa. 23 nov.

TT

19.45 uur

Senioren: Wijhe 1 - Rijssen 4
Senioren: Wijhe 2 - Staphorst 2

Rabo ClubSupport
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Tafeltennis jeugdzaken
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Nog geen datum feestavond
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Dynamictennis competitie IJsselstreek 2020-2021
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Din. 24 nov.

DT

09.30 uur

Senioren: Wijhe 3 - Appoldro 1 (Apeldoorn)

Even voorstellen
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Zat. 28 nov.

TT

09.30 uur

Trainingen Dynamictennis uitgesteld
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Jeugd: Wijhe 1 - De Brug 1 (Apeldoorn)
Jeugd: Wijhe 3 - Ntc Leogang 3

Leden DTTV Wijhe zorgen weer voor wonderschoon Wijhe
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Din. 1 dec.

DT

09.30 uur

Senioren: Wijhe 1 -Twello 1

Maa. 7 dec.

TT

19.45 uur

Clubactie Salland Zorgverzekeringen
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Senioren: Wijhe 1 - Swift 12 (Deventer)
Senioren: Wijhe 2 - Zwartsluis 3

AED-cursussen

18

Zat. 12 dec.

TT

09.30 uur

Tussenstand kruidkoekactie

18

Jeugd: Wijhe 1 - Trias 1 (Twello)
Jeugd: Wijhe 2 - Tt Zwolle 1
Jeugd: Wijhe 2 - Tt Zwolle 1
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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

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

Uw bank dichtbij.

MODE & LIFESTYLE
MODE
Graa&gLIFESTYLE

tot Graag

zienstot

ziens

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

Langstraat 3131Wijhe
Langstraat
Wijhe
T 0570 52 15 32
T 0570
52 15 32
www.bijschulten.nl
www.bijschulten.nl

dynamictennis en
tafeltennisvereniging wijhe

Clubactie Salland Zorgverzekeringen

Van de ‘oude’ voorzitter

Nu de meeste sportseizoenen voorzichtig weer zijn begonnen, worden ook de
activiteiten rondom de Salland Clubactie opgestart. Binnenkort kunnen alle leden
weer sponsorgeld voor hun club bij elkaar scoren door hun verzekeringen bij Salland
Zorgverzekeringen af te sluiten.
De zorgverzekeraar heeft alle deelnemende verenigingen aan de Salland Clubactie in
deze corona-periode nu al een extra steuntje in de rug beloofd van € 250,-. Houd je
mailbox in de gaten voor meer informatie over de actie.

AED-cursussen
Het bestuur vindt het belangrijk dat er (liefst bij iedere trainingsgroep) voldoende
leden aanwezig zijn die met de AED (er hangt er één in ons clubhuis) om kunnen
gaan. De geplande cursus is in maart jl. afgelast vanwege de corona-maatregelen.
We willen graag inventariseren of er momenteel voldoende belangstelling is voor een
dergelijke cursus in het najaar. Onze vereniging neemt de kosten hiervan (€ 10 p.p.)
voor haar rekening. Ook ouders die regelmatig de wedstrijden bezoeken komen hiervoor in aanmerking. Voor het doorgaan is er echter wel een deelname van minimaal
8 personen noodzakelijk.
Opgave via secretaris@dttv-wijhe.nl

Tussenstand kruidkoekactie
Sinds 1 juli verkopen Albert Heijn Wijhe en Plus Olst kruidkoeken (€ 3,99) om verenigingen in Olst-Wijhe financieel te ondersteunen. Per koek gaat € 1,50 naar een
van de 43 deelnemende verenigingen, waaronder onze DTTV Wijhe. Een prachtig
initiatief met nu al een mooie opbrengst van ruim € 90,=. Op de schermen in beide
supermarkten kun je de tussenstand van de opbrengst wekelijks volgen. De redactie
heeft al diverse koeken aangeschaft; ze zijn niet alleen heerlijk om zelf op te eten
(bijvoorbeeld met een laagje roomboter), maar ook leuk om cadeau te doen.
Sinds augustus is de actie uitgebreid met een legeflessenactie. Klanten kunnen hun
emballage-bon de rest van het jaar doneren via de emballageknop in de Plus of de
emballagebonton bij de AH. De opbrengst van deze inzameling wordt aan het eind
van de actie (31 december) gelijkmatig verdeeld over alle deelnemende verenigingen. In januari 2021 wordt de opbrengst per vereniging bekendgemaakt.
Doe allen mee en steun ook onze DTTV!
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Op de afgelopen jaarvergadering mocht ik
mijn laatste vergadering van onze vereniging voorzitten. Ik was al voor de 2e keer
geworden en deze periode duurde toch ook
alweer 10 jaar.

Eerste periode
In mijn eerste periode waren er meerdere
hoogtepunten. Zo werd ons clubgebouw
twee keer verbouwd. Eerst van het houten
gebouwtje naar een stenen gebouw en
later werd er nog weer een stuk aangebouwd. Beide keren hebben we toen een
grote loterij opgezet met gedurende een
jaar een maandelijkse trekking en aan
het einde de verloting van een auto. Deze
acties brachten het nodige geld in het
laatje om met een renteloze lening en een
lening bij de bank het geheel te kunnen
financieren. In die periode waren er ook
grote sportieve successen. We hadden een
groot aantal jeugdleden en er speelde 3
jeugdteam op landelijk niveau. Het absolute hoogtepunt was natuurlijk het landkampioenschap van het meisjesteam.

Tweede periode
Mijn tweede periode begon heel anders.
Onze vereniging verkeerde toen in een
bestuurlijke crisis en had te kampen met
een achteruitgang van het ledenaantal.

Die bestuurlijke crisis werd toen opgelost, maar het ledenaantal en het aantal
competitieteams ging gestaag achteruit.
De recreantengroep was altijd nog wél een
vaste factor. De ommekeer is gekomen
met de introductie van dynamictennis.
Het ledenaantal groeide weer en daarmee
kwam ook het enthousiasme in de verenging weer terug. De naam is daarom ook
veranderd in DTTV Wijhe. Op initiatief van
de leden is de succesvol gerenoveerd.
Daardoor is het nog gezelliger in het clubgebouw en ook het aantal keren dat het
gebouw verhuurd is nam daardoor toe.

Toekomstplannen
Met hulp van de Rabobank is er gekeken
naar de toekomst van de vereniging en
een plan gemaakt waar we naar toe willen.
Die plannen zijn nu al weer gerealiseerd,
dus nu weer kijken welke volgende doelen
we nu willen realiseren. Ook hier denkt de
Rabobank weer met ons mee. We kijken
met name of het mogelijk is een uitbreiding
van het clubgebouw te realiseren. Dat laat
ik mooi over aan het bestuur en de nieuwe
voorzitter.
Zelf blijf ik wel actief als speler. Op dit
moment als invaller voor de dynamictennis. Vanwege de corona speel ik op dit
moment niet in de tafeltenniscompetitie. Ik
hoop dat op korte termijn de coronaperikelen getackeld zijn, zodat ik dat ook weer op
kan pakken.
Adri de Koning
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Van de voorzitter

Leden DTTV Wijhe zorgen weer voor wonderschoon Wijhe

Beste leden, ik
ben deze zomer
benaderd door Adri
de Koning met de
vraag of ik mij kandidaat wil stellen
voor de functie als
voorzitter van de
DTTV. Ik hoefde
daar niet lang over
na te denken, dus heb ik mij kandidaat
gesteld.
Wat mij enorm aantrekt bij de DTTV is de
betrokkenheid en het enthousiasme van
het bestuur en de leden als er een activiteit
of anderszins iets op stapel staat.
Ik speel meestal dymanictennis op de
woensdagavond, maar wil me de komende

tijd zeker meer gaan verdiepen in de tafeltenniskant van de DTTV, want daar weet
ik nog te weinig van. Ook wil ik die leden
graag beter leren kennen.
Ik stel me open voor vernieuwingen en verbeteringen en hoor graag de inbreng van
iedereen binnen de vereniging.
Door de huidige coronamaatregelen zijn er
nu nog beprekingen in het spelen in de zaal
en verblijf in de kantine. Ik hoop dat daar
gauw weer verandering in komt, zodat we
weer kunnen spelen als vanouds.
Tot snel ziens binnen onze DTTV.
Willem Pronk

In memoriam
Jan Kelder
Op 26 juni is ons erelid Jan Kelder overleden. Hij woonde in Beverwijk en
is exact 92 jaar geworden. Jan was in de jaren ‘60 lid van onze (toen nog)
TTV Wijhe. Hij was onder andere grondlegger van de oprichting van de
NTTB-afdeling Zwolle, waar onze club vanaf 1969 ook deel van uitmaakt.
Voor zijn inspanningen voor onze club is hij gehonoreerd met het erelidmaatschap van onze club.
We wensen zijn familie veel sterkte toe met het verwerken van dit verlies.
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Op zaterdag 19 september hebben 20
leden van onze DTTV meegedaan aan
World Cleanup Day. Of het een succes
was? Nou en of! In zowel de bebouwde
kom als de buitengebieden hebben we vele
zakken gevuld met zwerfafval.
Als club wilden we met deze actie helpen
een maatschappelijk probleem op te
lossen en inwoners attent maken op de
schoonheid van ons dorp. Initiatiefnemer
Dirk Dijkslag kijkt terug op een geslaagde
actie: ‘Het was fijn dat zoveel leden meteen
enthousiast waren en wilden meehelpen.
Het weer zat ook geweldig mee. We kregen
veel positieve reacties van voorbijgangers
en hopen dat we met elkaar Wijhe zo
schoonhouden.

Albert Heijn Wijhe stelde voor deze mooie
activiteit gratis koek, soep en broodjes
beschikbaar. Bedankt Gerrit!
Na afloop heeft Dirk het vele afval nog
gescheiden, zodat onder andere de
gevonden blikjes en bierdopjes naar de
inzameling voor de rolstoelbus van Daney
gaan (zie elders deze Mepper).
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Trainingen Dynamictennis uitgesteld
De trainingen voor Dynamictennis waren
vorig seizoen een enorm succes en
men vraagt massaal om een vervolg.
De trainers Bert Liefers en Dirk Dijkslag
geven zelf aan dat zij in een nieuwe ronde
vanwege de RIVM-maatregelen lang niet

Hoogtepunten van de jaarvergadering

alle oefeningen zullen kunnen uitvoeren,
zoals zij zelf graag zouden willen. Ook hier
is besloten om ook de beslissing over het
opstarten hiervan minimaal een half jaar
uit te stellen.

Even voorstellen
Robin de Vries
Mijn naam is Robin de Vries, geboren en getogen in Wijhe, 23
jaar. Ik woon samen met mijn knappe, rooie vriendin aan de
Zuider Koeslag. Mijn bovenbuurman is de welbekende Sjaak
Brusse (ik moet het er maar mee doen). Door hem ben ik in
aanraking gekomen met tafeltennis en DTTV Wijhe. In het
dagelijks leven ben ik stratenmaker zzp’er. Dit is mijn werk,
maar ook m’n hobby. Ik kom spelen op de dinsdagavond.

Joop van Weeghel
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Hallo, ik zal mij even voorstellen aan degenen die mij nog
niet kennen. Mijn naam is Joop van Weeghel, ben 56 jaar en
woon samen met mijn vrouw Jellie en zoon Leroy in Wijhe.
Ik speel al vanaf mijn 12e tafeltennis met hier en daar een
tussenstop. Ik ben al eerder langere tijd lid geweest bij TTV
Wijhe en heb daar competitie gespeeld (2de klasse senioren).
Ik ben opnieuw lid geworden, omdat mijn zoon er ook lid is
en ik het leuk vind om tegen hem te spelen en waar ik kan
hem nog iets te leren. Ik ga bij DTTV Wijhe geen competitie
spelen, maar als recreant. Ik ben ook lid van tafeltennisvereniging Smash’70 uit
Hattem en speel daar competitie. Ik werk al 30 jaar bij Exportslachterij Gosschalk te
Epe, vroeger gevestigd in de Langstraat. Mijn hobby’s zijn tafeltennis en samen met
mijn vrouw op rommelmarkten/ jaarmarkten staan om 2de hands speelgoed en kinderboeken te verkopen. Als je meer van mij wil weten, mag je mij gerust aanspreken
bij DTTV Wijhe. Op de foto staan mijn zoon (Leroy )en ik.

Op maandag 14 september is met de
Algemene Ledenvergadering het seizoen
2020-2021 officieel geopend. Ruim 20
leden waren getuige van het wisselen van
de voorzittershamer, het jubileren van 2
leden en vele terug- en vooruitblikken.
Voor de goede verstaander zaten er echter
veel meer interessante nieuwtjes tussen.
De redactie pikte enkele highlights voor
jullie eruit.

•
•

Alle kampioenen op een rij
•

10 bijzondere momenten afgelopen seizoen
•

•
•

•

•

•

Succesvolle organisatie NK Dynamic
Tennis dubbelspel in WIJHE met 3 Wijhese teams in de prijzen
Feestelijke heropening van ons prachtig
gerenoveerde clubgebouw
Bekendmaking van onze nieuwe naam,
logo en uitingen (website, folder, Facebook, etc)
Nieuwe wedstrijdshirts dankzij sponsors Autovakmeester Bennie Mulder en
Finenzo (Bert Liefers).
Bijna 80 (record) feestgangers bij de
tropical summerparty hartje winter (18
januari)
De introductie van buitendynamictennis
(naast het SPOC) in Wijhe in coronatijd

Niet live? Toch connected met een
heuse pubquiz tijdens de lockdown
Veel animo en enthousiasme voor de
eerste dynamictennistrainingen in de
DTTV-geschiedenis

•
•
•

clubkampioenen tafeltennis: Caeser
Abdulwahed (senioren competitie),
Jan Heideman (senioren recreanten
dinsdag), Willem Camphorst (senioren
recreanten zaterdag)
clubkampioen dynamictennis enkel:
Bert Liefers.
Kerst- en Nieuwjaarsteamtoernooi
tafeltennis: Herbert Heuvink
Peperhof wint AH Scholierentoernooi

Bestuurswijzigingen
•

Na 10 jaar nam Adri voor de tweede
keer afscheid van het voorzitterschap.
Guus zetten Adri in het zonnetje en
bedankte hem voor de vele verdiensten
voor de club. Als nieuwe voorzitter werd
Willem Pronk voorgedragen en met luid
applaus verwelkomd. Hij kreeg de voorzittershamer, hield een “maidenspeech”
en vertelde met veel enthousiasme
deze taak op zich te nemen.
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wijziging door de introductie van dynamic
tennis. Zodra dit geformaliseerd wordt,
schrijft het bestuur een extra Algemene
Ledenvergadering uit.

Huldiging twee jubilarissen

•

•

Penningmeester Wim Heuvink/Arjen
Bakker waren aftreden en herkiesbaar.
Beide gaan door met de mogelijkheid
om gezamenlijk over een jaar te kunnen
stoppen.
Aftredend en herkozen: Harrie Geerligs
(Technische Zaken)

•

Bestuur onderzoekt mogelijke tegemoetkoming coronaschade
Adri blikt tijdens zijn opening terug op de
maanden dat ons clubgebouw gesloten
bleef vanwege de corona uitbraak. Na het
gemis aan sportiviteit en gezellig samenzijn waren veel leden blij toen op 1 juli
het gebouw (met RIVM-richtlijnen) weer
geopend werd. Het bestuur onderzoekt of
we de financiële schade -vooral door het
gemis aan kantine- en verhuuropbrengsten- wellicht kunnen compenseren via
een tegemoetkoming van de overheid. In
het gunstigste geval kent ‘Den Haag’ ons
€b1.500 toe.

Naamswijziging alsnog oﬀicieel bij notaris
Het bestuur heeft besloten de naamsverandering van onze club alsnog officieel
te laten vastleggen bij de notaris; niet als
nieuwe vereniging, maar als wijziging (met
behoud van historie). Hiermee nemen we
praktische problemen in de praktijk weg.
Ook de statuten, het beleidsplan en het
6 huishoudelijk reglement vragen om een

Herbert Heuvink. Veertig jaar lid
Begonnen bij TTV Wijhe op 8-jarige
leeftijd. Al veel jaren zeer actief met alle
PR voor onze club en de Mepper. Verder
denkt hij actief mee met het wel en wee
van de DTTV en geeft veel suggesties.
Adri: “Ga vooral zo door!”

Dynamictennis competitie IJsselstreek 2020-2021
De competitieleider van District IJsselstreek heeft in overleg met de contactpersonen van de deelnemende verenigingen
aan de competitie besloten om deze toch
op te starten. In kleine sportzaaltjes (zoals
de onze) is spelen zonder publiek weinig
riskant, denken we. Als de verenigingen
die in sporthallen spelen een naastgelegen
baan vrijhouden durven we het wel aan.
Iedereen gaat in sportkleding en doucht
thuis. Onderweg dragen we mondkapjes.
Het is echter altijd een individuele keuze
van iedere speler om wel of niet een (uit)
wedstrijd te spelen.
Komend seizoen spelen 3 team van DTTV
Wijhe mee in de competitie. In poule B zijn
er twee nieuwkomers: Wijhe3 en Cialfo1 uit
Epe. De poule-indeling is als volgt:
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De teamindeling:
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Jos Bergevoet. Vijftig jaar lid
Jos heeft veel gedaan voor de vereniging: hij was meerdere jaren voorzitter,
initiator van het scholierentoernooi
(bestaat nog steeds als één van de
weinige in de regio), initiator Dynamictennis.
Beide jubilarissen ontvangen uit de hand
van Adri een pen met inscriptie.
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Glazen Bol Trofee Dynamictennis
In navolging van de Glazen Bol Trofee bij
tafeltennis is het idee ontstaan om ook
voor dynamictennis dit te organiseren. De
bedoeling is om te voorspellen op welke
plaatsen de 3 teams aan het einde van de
competitie zullen eindigen.
Het werkt als volgt: In de competitie speelt
Wijhe 1 in de A-poule en Wijhe 2 en Wijhe 3
beiden in de B-poule. Beide poules bestaan
uit 6 teams. Schat in op welke plaats deze
drie teams zullen eindigen.
Bijvoorbeeld:
Wijhe 1: plaats 3
Wijhe 2: plaats 1
Wijhe 3: plaats 4
Geef deze standen door via secretaris@
dttv-wijhe.nl vóór 1 november 2020.
Voor jullie beleving: afgelopen seizoen
eindigde Wijhe 1 als 5e in de A-poule (van
6 teams) en Wijhe 2 eindigde als 3e in de
B-poule (van 6 teams). Wijhe 3 speelde
(nog) niet mee.

Nog geen clubkampioenschappen
dynamictennis
Het plan was om in de herfst van dit jaar
diverse clubkampioenschappen opnieuw
op te starten die wegens corona vorig
seizoen moesten worden afgelast. Het
bestuur durft het niet aan om dit momenteel op te starten. Het zou geheel zonder
publiek misschien een optie zijn, maar is
dat dan wel sfeervol? Kortom: we stellen
de beslissing over het al dan niet doorgaan
minimaal een half jaar uit en kijken te zijner
tijd wel hoe de situatie er dan voor staat.
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Langstraat 12, 8131 BC Wijhe
Tel. 0570-524503 - www.deslinger.nl

www.martinmosterd.nl
mmbouw@martinmosterd.nl

dynamictennis en
tafeltennisvereniging wijhe
Uw echte warme Bakker

Langstraat 8 - WIJHE
Tel. 0570 - 52 12 90

E-bike
specialist

Breiwol, Haakgaren, Borduurstof, -paketten, -garen.
Kleinvak, Quilt-stoffen en
-toebehoren, Hobby materialen.
Kledinglabels, Inlijsten van:
borduurwerken-foto’sdoopjurkjes e.d.

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

Tafeltennis jeugdzaken
•

•

•

Enkele jeugdleden gaan deelnemen aan
de voorronden van Nederlandse Jeugd
Meerkampen. Deze worden binnen de
Afdeling Oost gehouden en de nationale eindronde is op zondag 6 december in het Topsportcentrum in Almere.
Binnen onze afdeling Oost van de NTTB
is er een jeugdplatform samengesteld
waar onze vereniging ook deel van gaat
uitmaken. We gaan samen met andere
verenigingen initiatieven ontplooien
voor werving en behoud van jeugdleden
en elkaar versterken.
Voor de competitiespelers is er een
online omgeving ontwikkeld waar
tafeltennissers aan de hand van spelsituaties de spelregels kunnen oefenen

Financieel licht positief jaar, ondanks corona

•

•

en het spelregelbewijs kunnen halen.
Hiermee gaan we ook met onze jeugdleden aan de slag.
Bij vereniging de Brug in Apeldoorn
start eind oktober weer een opleiding
voor tafeltennistrainer. Tom Esselink
gaat deze opleiding voor onze vereniging volgen.
Binnen de NTTB hebben we ons aangemeld voor een pilot met nieuwe sport
schuiftafeltennis. Met name voor de
allerjongsten biedt dit kansen om wat
makkelijker aan te sluiten bij het echte
tafeltennis. Ook voor sporters met een
beperking en ouderen biedt het mogelijkheden om te blijven bewegen.

Contributie blijft gelijk

Nog geen datum feestavond
anders. Ook bij onze DTTV. We hebben
onze koppen – op anderhalve meter - bij
elkaar gestoken en waren het snel eens.
De vele beperkende maatregelen maken
een groot(s) feest in ons clubgebouw op
korte termijn helaas onmogelijk. We verwachten bovendien dat de eisen eerder
strenger dan soepeler worden.

Party?
ar
14

Normaal gesproken zijn we als Feestcommissie al volop in voorbereiding
voor weer een grandioze party in ons
clubgebouw. Dit jaar is alles echter

Ondanks het bewogen seizoen heeft DTTV
Wijhe toch een positief resultaat behaald
van € 703,69. Dit was te danken aan onder
andere de ledengroei (meer contributie),
hogere opbrengsten uit de kantine en
verhuur (tot de lockdown) en het wegvallen
van trainerskosten. De opbrengst was nog
enkele duizenden euro’s hoger uitgevallen als we het seizoen normaal hadden
kunnen afmaken. Het resultaat werd verder
‘gedempt’ door hogere onderhoudskosten,
de bijdrage aan de competitieshirts en het
feestje voor de heropening/naamsverandering. De penningmeesters hopen komend
seizoen op een vergelijkbaar resultaat, al
zijn er -vanwege corona- veel onzekerheden.

De jaarlijkse contributieverhoging met de
inflatie (momenteel 1,7%) gaat dit seizoen
niet door. Als coulance voor het relatief
weinig kunnen spelen in de zaal afgelopen
voorjaar heeft de Vergadering besloten (bij
stemming) deze verhoging dit keer achterwege te laten. De (geringe) wijzigingen in
de bondscontributie (tafeltennis) worden
wel doorberekend.

Tafeltennisjeugd zeer actief
•

•
We volgen de ontwikkelingen op de
voet en zullen jullie meteen informeren
zodra we alsnog mogelijkheden zien om
samen te gaan feesten.

•
•

Met warme groet,
De feestcommissie (Jos, Martin, Johan
en Herbert)

Van de groep van 13 jeugdleden trainen
sommigen ook een derde keer: op
zondag (van 11-14 uur)
Nog eens drie jeugdleden gaan komend
seizoen competitie spelen (in totaal 3
teams)
Alle jeugdleden gaan binnenkort gezamenlijk het spelregelbewijs halen.
Tom Esselink, van het eerste jeugdteam, heeft aangegeven ook een
trainersopleiding te willen gaan volgen;
een mooi vooruitzicht voor onze jeugdtrainingen.

•

DTTV Wijhe ontwikkelt via het Jeugdplatform van afdeling Oost samen met
andere verenigingen extra trainingsfaciliteiten.

Nieuw: schuiftafeltennis
DTTV Wijhe doet mee aan een pilot voor
schuiftafeltennis. een spelvorm voor de
allerjongsten, maar ook toe te passen in
ouderencentra/ontmoetingsplekken. In
de volgende Mepper lees je meer over dit
initiatief.

Werk in uitvoering
De komende weken staan diverse werkzaamheden in en rondom het gebouw
gepland: de bestrating wordt verbeterd, het
schilderwerk aan de buitenkant afgerond
en de lekkageproblemen (doorslag vanwege een constructiefout) wordt verholpen
door het aanbrengen van Trespa-beplating.

Onduidelijkheid over interne toernooien dit
jaar
Veel interne toernooien zijn vanwege
corona dit voorjaar afgelast. De Technische Commissie van tafeltennisactiviteiten onderzoekt wat de mogelijkheden
en wensen bij leden zijn om ze komende
maanden alsnog in te halen. Zie ook het
bericht over de voortgang clubkampioenschappen dynamic tennis, elders in deze
Mepper.
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Teamindeling najaarscompetitie Mei- en Nieuwjaarstoernooi
Team 1

De TC heeft besloten dat het meitoernooi niet alsnog in het najaar
gespeeld gaat worden. De verwachting is dat we voorlopig nog wel vast zullen
moeten houden aan de 1,5 meter afstand.

Guus Bergevoet
Harrie Geerligs
Bennie Mulder

Team 2
Gerrit Oosterink
Jan Sanders
Leroy van Weeghel
Reserves: Tom Esselink
Tom Woesthoff
Jari Bijsterbosch

Om dezelfde reden zal het nieuwjaarsteamtoernooi in 2021 niet plaatsvinden
in de vorm van afgelopen jaren. Eind dit
jaar zal de TC laten weten of en hoe het
nieuwjaarstoernooi doorgaat. Ideeën voor
de invulling van het toernooi of andere
wensen voor interne tafeltennisactiviteiten
zijn van harte welkom via tc@dttv-wijhe.nl.

Clubkampioenschappen senioren
In de week van 14 t/m 19 december vinden dit jaar de clubkampioenschappen voor
de senioren plaats.
Maandag 14 december
Dinsdag 15 december
Zaterdag 19 december

aanvang 20.00 uur
aanvang 20.00 uur
aanvang 16.00 uur

(Oud) competitiespelers
Dinsdag recreanten
Zaterdagmiddag recreanten

De inschrijfformulieren hangen vanaf eind oktober in het clubgebouw. Je kunt je ook per
mail opgeven: tc@dttv-wijhe.nl. Opgave is mogelijk t/m dinsdag 3 december.

Grote clubactie
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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 en daarmee een mooie opbrengst voor
onze club te realiseren. Op de bar in onze kantine staat een doos met loten die nog
te koop zijn. De prijs per lot is € 3,=, waarvan € 2,= direct onze clubkas in rolt. Steun
de DTTV en koop ook een of meer loten. Een ‘bewijssticker’ voor deur zit ook in de
doos.
Alle jeugdleden, leden en andere kopers: alvast bedankt voor jullie steun. Nu allemaal hopen op een mooie prijs.

Die inburgering met hulp door Gait had
niet veel tijd nodig en al spoedig werd
ook het sporten weer opgepakt. Voor
Annet leek tafeltennis wel leuk, maar dan
moest Henk de eerste keer wel mee. Na de
kennismaking met Jan Sanders en Ronnie
van Gelder aan de bar waren ze door
hun enthousiasme direct om en werden
lid. Beiden als recreant eerst nog op de
woensdag en een jaar later naar de dinsdagavondgroep. Nadat Annet gestopt was
met tafeltennis waren het dochter Joyce
en beide zonen Sander en Merijn die het
tafeltennis ook in de genen hadden.
Na een periode bij de padvinders was er
nu het tafeltennis en Annet hield zo haar
contact met de club. Met Annemarie
Liefers als trainster hielp ze mee bij de
jongste jeugd. De oudste jeugd kreeg toen
training van Eddy Ulfman. Die periode
was leuk voor haar kinderen met naast
de tafeltennistraining het zomerkamp en
een leuke Sinterklaasmiddag. Ook met de
toernooitjes en het jaarlijks scholierentoer-

nooi waren ze van de partij. Joyce mocht
met het bezoek van Beatrix aan Wijhe nog
met de prinsen Maurits en Pieter tafeltennissen.
Met de intrede van het dynamictennis sloot
Henk zich hierbij direct aan. Als recreant
voor hem een mooie sportieve aanvulling
op het tafeltennis. Inmiddels is ook Annet
enthousiast geworden en speelt nu ook
dynamic. Beiden vinden het prachtig dat
je ook bij onze club je als recreant zo goed
uit kunt leven en bovenal heerst er een fijne
sfeer. ‘Die dinsdagavond is mij heilig’, vult
Henk aan. Met een pensioen per 1 december in het vooruitzicht wacht Henk nog
meer sportieve vrije tijd.
Als de omstandigheden het weer toelaten
is het de wens van beiden om weer te gaan
reizen. Eerst nog even vakantie in eigen
land in die prachtige tuin met bloemen
en plannen maken met uitzicht op park
Woeste Wijhe.

Rabo ClubSupport
Onze vereniging is aangesloten bij de Rabobank Salland, waar wij al onze bankzaken
regelen. Ieder jaar stelt deze bank onder het motto “Samen vieren we de winst” een
deel van haar dividend ter beschikking van deelnemende verenigingen. Afgelopen
jaar ontving voorzitter Adri de Koning een cheque ter waarde van € 489,10 voor
DTTV Wijhe.
Ook dit jaar hebben we ons weer voor deze actie aangemeld. Leden van de Rabobank kunnen hun stem uitbrengen op clubs en verenigingen uit de buurt. De boodschap is duidelijk: Breng vooral je stem uit op DTTV Wijhe! We houden jullie per mail
op de hoogte.
Jan Willem Jonker

13

FRANK'S BLOEMENHOEK
VOOR AL UW:
* snijbloemen
* potplanten
* tuinzaden
* 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

l
l
l
l

Onderzoek voor mens en dier
www.dumea.nl

Afvalbrengstation
Betonstation
Circulaire HUB
Leverancier van bouwgrondstoffen

Raalte: Stobbenbroekerweg 16 – Zwolle: Rijnlandstraat 5

Sterk in Uitvoering

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

Sterk in Uitvoering

VCBO IS TROTS SPONSOR VAN DTTV-WIJHE

BINNEN EN BUITEN DOELTREFFEND COMMUNICEREN MET LED-SCHERMEN

VOOR IEDER BUDGET, PERSOONLIJK, RESPONSIVE EN GOOGLE VRIENDELIJK

Langstraat 22
NARROWCASTING EN WEBSITES ZELF EENVOUDIG AANPASSEN

8131BC Wijhe

KvK 71492135

Btw-nr NL231709833B02
20+ JAAR BETROUWBARE PARTNER IN BEHEREN VAN WEBSITES EN E-MAIL

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

VISUEEL COMMUNICATIEBUREAU OUWERKERK
GRUTTO
39 • 8131 HH WIJHE • 0570 - 52 56 66OUWERKERK
VCBO. - VISUEEL
COMMUNICATIEBUREAU
INFO@VCBO.NL • WWW.VCBO.NL

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

In de genen

Digitale telborden
Onlangs heeft onze vereniging digitale
telborden aangeschaft. Ze zijn ontwikkeld door Score-board.nl, speciaal voor
tafeltennis in combinatie met TTapp.
Alle tafeltennissers maken gebruik van
deze app. Uitslagen kunnen direct na de
wedstrijd automatisch worden ge-upload
naar de NTTB. Het telbord in TTapp heeft
een duidelijke interface, waarin het Digitale
Wedstrijd Formulier (DWF) is geïntegreerd.
Boetes voor te laat indienen zullen tot het
verleden gaan behoren. Zowel de service
als de time-outs worden duidelijk aangegeven.
Sinds kort is een aanpassing in de software doorgevoerd waardoor de borden ook

voor dynamictennis geschikt zijn gemaakt.
De borden zijn redelijk eenvoudig met de
mobiele telefoon te bedienen. Een instructie voor degenen die deze borden gaan
gebruiken volgt!

TTV Ledenjournaal
Met onze rubriek ‘in de genen’ zijn we op
zoek naar families die een bijzondere band
met tafeltennis of dynamictennis hebben.
Zo bijzonder dat we ons afvragen of zoiets
in de genen zit. In deze Mepper schuiven
we aan bij Henk en Annet Stegeman.

was het hard werken; sporten was in die
tijd niet aan de orde. Henk en zijn broers
hielden zich op jonge leeftijd al bezig met
de motorsport en allerlei vechtsporten.
Voor Henk was dit onder andere judo bij de
sportschool van Edo Zeeën in Heino.

Net gereed met onze Clean Up Day op een
stralende zaterdagmorgen, fiets ik samen
met Henk naar zijn huis aan de Grutto. Het
is coronatijd en we zitten heerlijk in een
prachtige tuin, met uitzicht op wat straks
park de Woeste Wijhe zal gaan heten.
Annet is inmiddels ook aangeschoven.

Ook Annet is opgegroeid op de boerderij
als jongste uit een gezin met 9 kinderen:
4 broers en 4 zussen. In Lemelerveld was
er destijds voor meisjes maar een keus en
dat was handbal. Tot haar 15e heeft ze dat
gedaan en toen kwam de tijd van de uitgaanssport. Met zaal Reimink en Janssen
was er dicht bij huis genoeg dansgelegenheid. In 1983 zijn ze naar Wijhe gekomen
en kenden maar 1 persoon, Gait ten Kate,
die net als Henk bij het spoor werkte.

Henk komt van de boerderij, zoals ze dat zo
mooi zeggen. Samen met 4 broers en 1 zus
12 is hij opgegroeid in Heino. Voor de ouders

Nieuwe leden per september
Robin de Vries, Zuiderkoeslag 19, 8131 XE Wijhe
Joop van Weeghel, Wiederhorsten 87, 8131 VM Wijhe

tafeltennis recreant
tafeltennis recreant

Opgezegd als lid
Justin Pol, Maasstraat 2, Wijhe
Roderick Strien, Overmaterhoek 9, 8131 SW Wijhe
Like Lyons-den Herder, Fazantenbosweg 25, 7722 HR Dalfsen

Verhuisd
Jan en Wilma Sanders naar Sterrebos 2, 8131 NL Wijhe
Aantal leden is: 113
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Glazen Bol trofee tafeltennis
Na het plotseling stopzetten van de competitie afgelopen voorjaar vanwege Covid
19 staan we nu eindelijk weer achter de
tafel met de nodige voorzorgsmaatregelen.
We zijn inmiddels al bezig met onze
najaarscompetitie, dus tijd om bij de
aanvoerders te rade te gaan of ze al een
voorspelling durven te doen voor de einduitslag. Dit seizoen speelt DTTV Wijhe met
2 senioren- en 3 jeugdteams in de competitie. Nu blijft het voorlopig nog even kijken
in die glazen bol en hopen op een goede
uitslag. We beginnen deze ronde met de
jeugdteams.

Jeugdteam 1
Tom Woesthoff, Tom en Niek Esselink
komen wederom uit in de hoofdklasse. De
jongens stonden bovenaan met uitzicht op
het kampioenschap toen de voorjaarscompetitie werd stil gelegd. Ditmaal gaan ze
voor de herkansing en ze voorspellen een
1e plaats met 67 punten.

Jeugdteam 2
Dit seizoen komen Jari Bijsterbosch, Joey
van Aefst en Leroy van Weeghel uit de 2e
klasse. Het zal een hele kluif worden dit
seizoen, maar de jongens is er alles aan
gelegen om een goed resultaat neer te
zetten. Het 2 tot 3 maal trainen in de week
moet ze toch geen windeieren leggen. Voor
Leroy zal het een extra sportief seizoen
worden, aangezien hij ook het 2e seniorenteam gaat versterken. Ze voorspellen een
2e plaats met 46 punten.

Jeugdteam 3
Dit team komt uit in de 5e klasse. Brian
Klomp en Koen Geurts krijgen versterking van Lotte Winkelhorst, Lars Dekker
10 en Sytse Groten. Alle drie voor het eerst

Kleine moeite......
uitkomend in deze
competitie en het
3e team. Aanvoerder Brian ziet het
al zitten met zijn
nieuwe teamgenoten en ze gaan voor een
3e plaats met 45 punten.

Seniorenteam 1
Dit seizoen komt het eerste team uit in de
4e klasse met Bennie Mulder, Harrie Geerligs en Guus Bergevoet. Deze ronde kent
voor hen nieuwe tegenstanders uit Rijssen,
Holten en Markelo. Zoals het nu lijkt toch
wel een sterke poule, dus een voorzichtige
voorspelling is niet ongegrond. Een 4e
plaats en 41 punten is onder deze omstandigheden toch wel haalbaar.

Seniorenteam 2
Onder aanvoering van Gerrit Oosterink
komt dit team uit in de 5e klasse. Jan Sanders en Leroy van Weeghel maken dit team
compleet. Met Leroy krijgen ze dit seizoen
versterking en omdat hij bovendien ook
nog uitkomt in het 2e jeugdteam zal Leroy
zijn wedstrijdervaring genoeg op kunnen
doen. Gerrit is blij met Leroy en zo kunnen
ze deze competitie nog met een voltallig
team uitkomen. Zijn voorspelling is een 4e
plaats met 44 punten.
Tot zover alle voorspellingen door onze
aanvoerders gedaan. We gaan ze in
ieder geval aanmoedigen voor een zo
goed mogelijk resultaat en hopen mooie
en sportieve wedstrijden te gaan zien.
Namens de redactie allen succes.

Zoals de meesten van jullie al weten helpt onze vereniging mee met het sparen van kroonkurken, maar voor wie of wat is dat nou precies?
Wat klein begon met fundraising voor Sven is na Melle nu een actie met groot bereik voor
Daney geworden. Het doel van deze en van de vorige acties is, geld inzamelen voor een
rolstoelbus. Alle drie jongens zijn door hun handicap aangewezen op een rolstoelbus voor
vervoer met de rolstoel.
We sparen momenteel dus voor Daney van Boven uit Wilsum, bij Kampen. Hij heeft de
progressieve spierziekte Duchenne, waarbij alle spieren op den duur uitvallen. Op korte
termijn is Daney aangewezen op een elektrische rolstoel en is de familie Van Boven aan
het sparen voor een geschikte rolstoelbus.
Vrienden, familie en dorpsgenoten proberen via allerlei
acties geld in te zamelen. Landelijk is de kroonkurkenspaaractie een groot succes. Afgelopen week is er een
grote container met oud ijzer en kroonkurken opgehaald
met een waarde van € 2000,-!! Op Facebook kun je de
actie volgen op rolstoelbusvoorsven.
We blijven doorsparen. Helpen jullie mee?! Het is een
kleine moeite. Er staat een ton in het magazijn achter de
bar van ons clubgebouw of doe de dopjes in de speciale
container aan de Nieuwendijk 20.
Alvast bedankt!
Gerard en Diana van Assen
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