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De volgende Mepper verschijnt half maart. Jouw tekst en foto‘s zijn van harte welkom
voor 5 maart bij mepper@dttv-wijhe.nl.
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Na het uitkomen van de vorige Mepper
(september) is er enorm veel gebeurd. De
najaarscompetitie van tafeltennis is alweer
achter de rug. De resultaten vielen niet
altijd mee. Zo zijn het 1e en 2e seniorenteam gedegradeerd. Het 3e team wist een
2e plaats te behalen. De jeugd blijft het
goed doen; het 1e team speelt al hoofdklasse.

Volop activiteiten
en bruisende
initiatieven
Nu ik dit schrijf zijn er ook al twee clubkampioenschappen gespeeld; bij de
competitiespelers van de maandag en de
recreanten van de dinsdag. Verderop lezen
jullie hier meer over. De jeugd en de zaterdagrecreanten gaan ook nog uitmaken wie
dit jaar de sterkste is.

Nieuw shirt
Door de groei van de vereniging met het
bijpassende enthousiasme van de leden
worden er mooie initiatieven genomen. Zo
werd het initiatief genomen om voor de
NK dynamictennis een nieuw shirt aan te
schaffen. Dit shirt is gedeeltelijk gesponsord door autobedrijf Bennie Mulder en
Finenzo (Bert Liefers) met een eigen bijdrage van de leden en uiteindelijk ook nog

een bedrag uit de kas. Hierdoor waren we
op een goede manier zichtbaar op het NK
in ons eigen Wijhe. Ook over de organisatie
en het resultaat op het NK kunnen we zeer
tevreden zijn. Daardoor kwamen er natuurlijk twee verschillende shirts in omloop:
Het “NK-shirt” en het “competitieshirt”.
Omdat we een nieuwe naam hebben, onze
shirtsponsor autobedrijf Bennie Mulder een
nieuw logo heeft en de “oude” shirts niet
meer voorradig zijn, krijgen we binnenkort
een nieuw “competitieshirt”.

Onthulling nieuwe naam
We kunnen ook met een goed gevoel
terugkijken op de onthulling van de nieuwe
naam en opening van de vernieuwde kantine. Er is duidelijk een professioneel team
aan de gang geweest om de avond aan te
kleden. Ik moet zeggen: het was allemaal
dik voor elkaar. Het toppunt van professionaliteit vond ik wel dat mijn toespraak voor
mij geschreven werd. Wel hebben we als
bestuur geleerd dat we alle mooie initiatieven goed met elkaar door moeten spreken
en geen beslissingen meer via de mail
moeten nemen.

Naschoolse opvang
We hebben nu ook net de tafeltennis en
dynamictennis kennismaking voor de
naschoolse opvang, BSO In Oranje, achter
de rug. Drie weken lang zijn de kinderen
drie maal per week in contact gekomen
met afwisselend dynamic- en tafeltennis.
Dankzij veel helpende handen van onze
leden hebben de kinderen op een leuke
manier met onze sport kennis kunnen
maken. Zij en de begeleiding waren hier
heel erg over te spreken. Allemaal bedankt
voor jullie inzet.
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Albert Heijn Scholierentoernooi
In de Kerstvakantie (vrijdagen 27 december
en 3 januari) vinden ook weer het Albert
Heijn scholierentafeltennistoernooi en het
Albert Heijn kindertafeltennisfeest plaats.
Belangstelling en tellers zijn altijd welkom.
Op 18 januari is weer onze jaarlijkse feest
avond. Het belooft een warme avond te
worden, dus haal je zwempak maar uit de

kast! Vergeet niet om met enige regelmaat
op onze nieuwe website (www.dttv-wijhe.
nl) en Facebookpagina te kijken. Het is de
moeite waard.
Namens het bestuur wens ik jullie heel
fijne feestdagen en een gezond en sportief
2020.
Adri de Koning

TTV Ledenjournaal

Verjaardagskalender

Glazen bol trofee

december

De najaarscompetitie zit erop en de feestdagen komen er al aan. Tijd om de balans
op te gaan maken aan de hand van de
einduitslagen in de najaarscompetitie. Hoe
hebben onze tafeltennisteams het gedaan?
Zijn hun voorspellingen uitgekomen of
zitten ze er helemaal naast? Hebben ze
goed in die glazen bol gekeken? Welk
team gaat er met die felbegeerde Glazen
boltrofee vandoor? De vorige editie was het
1e team met aanvoerder José nog winnaar.
Wie neemt het stokje over? Het onderstaande overzicht zal hier uitsluitsel over
gaan geven. Tussen haakjes ( ) lees je de
voorspelling door de verschillende teams
bij aanvang van de najaarscompetitie.

Herbert Heuvink
Jacqueline Kiekebosch
Yvonne Kolkman
Marco Kattenberg
André van der Klok
Will Winkelhorst
Bryan Klomp
Elly Kok
Gerrit Oosterink
Wilma Sanders
Arjen Bakker
Kees Pennekamp

2 december
8 december
8 december
12 december
12 december
14 december
21 december
22 december
28 december
28 december
27 december
31 december

januari

Nieuwe leden per december 2019
Jaap Bijsterbosch, Zandhuisweg 25, 8131 SP Wijhe
Hans Boerdam, Krijtenberg 17, 8131 HA Wijhe
Sjaak Brussee, Zuiderkoeslag 20, 8131 XE Wijhe
Jacqueline Buis, De Wandelingen 47, 8131 WD Wijhe
Johan Buis, De Wandelingen 47, 8131 WD Wijhe
Elly Kok, Fluitekruid 9, 8131 GT Wijhe
Willem Kok, Fluitekruid 9, 8131 GT Wijhe
Annet Stegeman, Grutto 53, 8131 HH Wijhe
Will Winkelhorst, Vijverhof 2, 8121 GZ Olst
Lotte Winkelhorst, Vijverhof 2, 8121 GZ Olst

Bedankt als lid per september
Natasha Dalhuisen, De Geere 19, 8131 NB Wijhe
Piet Eusman, Oude Deventerweg 21, 8121 RK Olst
Jan Jaap Holdijk, Morgenster 21, 8131 GC Wijhe

Aantal leden per 14 december: 111
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recreant TT
recreant DT en TT
recreant TT
recreant DT en TT
recreant DT en TT
recreant DT
recreant DT
recreant DT
recreant TT
recreant TT

Cynthia Heuvink
Henk Kok
Hanneke van Aefst
Johan den Ouden
Gerben Esselink
Ben Habers

3 januari
6 januari
15 januari
15 januari
17 januari
23 januari

februari
Caeser Abdulwahed
Guus Bergevoet
Johanna Teekema
Ineke van Dijk
Bennie Mulder
Gijs Woesthoff
Jan Willem Jonker
Martin Kinds

6 februari
10 februari
10 februari
16 februari
22 februari
24 februari
25 februari
25 februari

Team 1
Het seizoen begon voor dit team met een
meevaller, omdat ze na degradatie alsnog
een vrijgekomen plek in de 3e klasse
mochten invullen. André en Ceaser hadden
direct al geïnvesteerd in een nieuw batje
om goed te kunnen beginnen aan een
nieuw seizoen. Het zou wederom een hele
uitdaging gaan worden en André had zich
min of meer het coachen al voorgenomen.
Een wedstrijd tegen GTC uit Genemuiden
werd nog gewonnen met 5-4, maar de
meeste wedstrijden bleef de teller steken
op 3 of 4 punten. In de poule werd Zwartsluis kampioen en voor Wijhe was er een
5e (4e) plaats met 38 (40) punten. Aangezien de nummers 5 en 6 degraderen moest
ons 1e team wederom afscheid nemen van
de 3e klasse.

Team 2
Bij aanvang van de competitie maakte
aanvoerder Riki zich al zorgen om het
wegvallen van het dubbel tijdens de
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competitiewedstrijden. In de vorige edities
werden veel van die partijen naar ons team
toegetrokken volgens Riki. Uitkomend deze
ronde in een sterke poule bleek al na een
paar wedstrijden dat alle kandidaten aan
elkaar gewaagd waren. De kampioens
aspiraties die het team aanvankelijk nog
wel had moesten ze al gauw laten varen.
Het werd uiteindelijk een strijd voor een
behoud in de 4e klasse. Adri en Guus
wisten elk nog meer dan de helft van hun
partijen te winnen, maar het was niet voldoende om het tij te keren. Ze eindigden op
een 6e (2e) plaats met 36 (60) punten.

Team 3
Voor aanvoerder Gerrit was het dit seizoen
een hele klus om met zijn team op volle
sterkte uit te komen na het uitvallen van
Jan Jaap wegens familieomstandigheden
en Jan die in de lappenmand kwam na
zijn operatie. Er diende zich gelukkig toch
nog een oplossing aan. Jeugdspeler Leroy
van Weeghel mocht vanwege zijn leeftijd
alsnog toegevoegd worden aan het 3e
team. Samen hebben ze het tot een goed
einde weten te brengen. Kampioen worden
lukte net niet, maar een mooie 2e (2e)
plaats met 52 (68) punten was toch een
mooi resultaat gezien de omstandigheden.
Met name Leroy heeft met zijn 9 gewonnen
partijen een prima entree gemaakt en hiermee een dienst bewezen aan zijn teamgenoten Gerrit en Harrie.

Jeugdteam 1
Het kampioenschap in de 1e klasse vorig
seizoen bracht ze deze competitie in de
hoofdklasse. Ook in de voorspelling voor
de Glazen bol bleven ze verder omhoog
kijken. De entree in de hoofdklasse bracht
een mooi en spannend seizoen met zich
mee, waarbij Tom Woesthoff, Tom en Niek
6 Esselink zich al na een paar wedstrijden bij

de top 3 melden. Uiteindelijk moesten ze
alleen Smash uit Hattem voor laten gaan
als kampioen. Met een 2e (3e) plaats en 57
(50) punten een mooi resultaat als nieuwkomer in de hoofdklasse.

Jeugdteam 2
Onder aanvoering van Joey van Aefst
waren de heren het er al duidelijk over eens
dat ze zich deze ronde zouden handhaven
in de 4e klasse. Samen met Gijs Woesthoff
en Justin Pol was het voor de jongens toch
nog een hele klus om zich te handhaven.
In de eerste wedstrijd tegen Leogang Nunspeet een 10-0 overwinning was al wel een
mooie start, maar deze bleek uiteindelijk
ook de zwakste te zijn in de poule. Wezep
1 werd duidelijk kampioen met 81 punten.
Voor ons 2e team was er een 4e (3e) plaats
met 44 (63) punten.

Jeugdteam 3
Met de komst van enkele nieuwe competitiespelers was het dit seizoen mogelijk om er een 3e jeugdteam aan toe te
voegen. Onder aanvoering van Brian Klomp
uitkomend in de 6e klasse. Gezien het
niveau van de nieuwe spelers was er bij
aanvang de gedachte dat een kampioenschap binnen de mogelijkheden zou liggen.
Aansluiting bij de top bleek na een paar
wedstrijden al een moeilijke opgave.Trias
uit Twello werd de kampioen in de poule en
het team van Wijhe 3 eindigde op een 4e
(1e) plaats met 49 (62) punten.
Na dit overzicht kunnen we concluderen
dat de teams, behalve het 1e jeugdteam,
het dit seizoen erg moeilijk hadden in de
competitie. Dat het daarnaast bovenal
moeilijk was om toch een goede voorspelling te doen voor de Glazen bol trofee. Bij
de senioren moeten helaas 2 teams volgend jaar een klasse lager aantreden. Aan

de hand van dit overzicht kunnen we nu
concluderen dat deze competitieronde het
3e senioren team die felbegeerde Glazen
bol trofee gewonnen heeft. Van harte proficiat namens de redactie en we verwachten
zeker dat de senioren teams hun best gaan
doen voor promotie volgend seizoen.

De winterstop kunnen jullie nog mooi
gebruiken om lekker te blijven trainen als
voorbereiding op een nieuwe ronde in het
nieuwe jaar 2020.

Competitieteller
GEWONNEN

VERLOREN

276

324

Eindstanden competitie
3e klasse - Poule E

6e klasse - Poule A

4e klasse - Poule B

Zwartsluis 1

10-54

Heino 8

10-53

Heino 11

10-62

Kampenion 7

10-51

DTV ‘84 4

10-50

Wijhe 3

10-52

Smash ‘70 6

10-47

Wham 1

10-49

Smash ‘70 9

10-45

Swift ‘64 1

10-47

Tafelten Zwolle 9

10-41

Staphorst 2

10-41

Wijhe 1

10-38

Zwartsluis 3

10-41

Hasselt 1

10-35

GTC 2

10-33

Wijhe 2

10-36

Zwartsluis 6

10-32

Jeugd Hoofdklasse - Poule A

Jeugd 4e klasse - Poule A

Jeugd 5e klasse - Poule C

Smash ‘70 2

10-62

Wezep 1

10-81

Trias 3

10-65

Wijhe 1

10-57

Trias 2

10-56

Tafelten Zwolle 2

10-63

Kampenion 2

10-54

Swift D 4

10-53

Harderwijk 1

10-63

Staphorst 1

10-50

Wijhe 2

10-44

Wijhe 3

10-49

De Brug 1

10-40

De Veluwe 7

10-36

NTC Leogang 4

10-43

De Toekomst 1

10-37

NTC Leogang 3

10-21

De Veluwe 8

10-17
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Persoonlijke resultaten

Nieuwe naam en uitstraling

De persoonlijke resultaten van de najaarscompetitie 2019.
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jeu/sen.

klasse

gesp

gew

perc

1

Leroy van Weeghel

Jeugd 3

5e kl.

18

17

94%

2

Jari Bijsterbosch

Jeugd 3

5e kl.

21

16

76%

3

Gerrit Oosterink

Sen. 3

6e kl.

27

20

74%

4

Joey van Aefst

Jeugd 2

4e kl.

29

20

69%

5

Niek Esselink

Jeugd 1

Hfdkl.

30

20

67%

6

Harry Geerligs

Sen. 3

6e kl.

27

18

67%

7

Jan Sanders

Sen. 3

6e kl.

3

2

67%

8

Guus Bergevoet

Sen. 2

4e kl.

30

18

60%

9

Leroy van Weeghel

Sen. 3

6e kl.

15

9

60%

10

Ceaser Abdulwahed

Sen. 1

3e kl.

21

12

57%

11

Tom Woesthoff

Jeugd 1

Hfdkl.

30

17

57%

12

Tom Esselink

Jeugd 1

Hfdkl.

30

16

53%

13

André van de Klok

Sen. 1

3e kl.

18

9

50%

14

Adri de Koning

Sen. 2

4e kl.

30

15

50%

15

José Eijkelkamp

Sen. 1

3e kl.

24

9

38%

16

Jari Bijsterbosch

Sen. 3

6e kl.

3

1

33%

17

Toon Hemeltjen

Jeugd 3

5e kl.

15

5

33%

18

Benny Mulder

Sen. 1

3e kl.

24

7

29%

19

Bryan Klomp

Jeugd 3

5e kl.

24

7

29%

20

Gijs Woesthoff

Jeugd 2

4e kl.

29

8

28%

21

Justin Pol

Jeugd 2

4e kl.

29

7

24%

22

Jan Jaap Holdijk

Sen. 3

6e kl.

9

2

22%

23

Riki Klein Woolthuis

Sen. 2

4e kl.

30

3

10%

24

Koen Geurts

Jeugd 3

5e kl.

12

0

0%

21 november 2019 was een memorabele
dag in onze roemrijke geschiedenis. 66
jaar na de oprichting gaat TTV Wijhe verder
als DTTV Wijhe. Ruim 60 leden, sponsors
én wethouder Marcel Blind waren tijdens
een feestelijke bijeenkomst in ons clubgebouw getuige van de metamorfose.
‘Deze naam past veel beter bij de club die
we inmiddels zijn geworden, vertelde voorzitter Adri in zijn openingstoespraak. ‘Ruim
de helft van onze dik 100 leden speelt
dynamictennis – soms in combinatie met
tafeltennis. We zijn trots op onze club en
ons prachtig gerenoveerde clubgebouw. De
enorme groei van dynamictennis was voor
ons een belangrijke reden om onze naam
en logo te veranderen in DTTV Wijhe. We
schrijven vandaag een nieuw hoofdstuk in
onze lange clubgeschiedenis (1953).’

‘Onder de indruk’
Wethouder Marcel Blind vertelde vervolgens in zijn toespraak onder de indruk te
zijn van onze vereniging: ‘Het aanbieden
van dynamictennis naast tafeltennis was
duidelijk een goede stap. Ik vind het prachtig om te zien hoe actief jullie vereniging
is, wat voor fantastische accommodatie
jullie hebben en hoeveel enthousiaste
vrijwilligers jullie club telt. Vele Wijhenaren zijn hier al eens binnen geweest als ik
bedenk dat jullie al ruim 40 jaar het Albert
Heijn Scholierentoernooi en Kindertafeltennisfeest organiseren. Ik wens jullie veel
succes met alles en als gemeente denken
we graag mee met jullie ideeën als jullie
verder willen uitbreiden.’
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Nieuwe uitingen van DTTV Wijhe
Met de bekendmaking van onze nieuwe naam hebben we ook
onze zichtbaarheid op verschillende plekken veranderd. Voor
jullie ligt bijvoorbeeld de vernieuwde Mepper. Ok – de naam
en blauwe kleur zijn nog hetzelfde, maar de cover en vormgeving zijn opgefrist. Ook kun je bij de onderwerpen aan het
symbooltje zien over welk van de twee sporten het item gaat.
Vinden jullie het mooi?

Spetterende film, geschiedenisles en quiz
Onze nieuwe naam en logo werden onthuld
door een spetterend filmpje (top gedaan
Ben)!! Een luid applaus was de verdiende
en dankbare reactie van alle aanwezigen.
De avond was nog lang niet om. Dr. R.
Kingma vertelde in een boeiende presentatie over de geschiedenis is van dynamic
tennis. Alleen zijn outfit al was voldoende
om de lachers om zijn hand te krijgen. Het

slot van het officiële deel was voor een
quiz over de (TTV/DTTV) Wijhe, inclusief
vragen over het dorp, andere clubs en onze
sponsors. Dankzij de wifi konden we dit
doen als Kahoot-quiz. En of er fanatiek
werd gestreden!
Na afloop bleven veel aanwezigen nog
geruime tijd napraten onder het genot van
de natuurlijk weer perfecte catering van
Martin. Iedereen bedankt voor de komst
en jullie enthousiasme en de werkgroep
(Monique L, Dirk, Ben, Jos v D. en Herbert)
voor de organisatie.

Nieuwe website + social media
Sinds vorige maand hebben we ook onze website opgefrist: www.dttv-wijhe.nl. De nieuwe
huisstijl zie je ook hier terug. De site is nog in
aanbouw en met het toevoegen van prachtige
foto’s en het doorvoeren van enkele verbeteringen wordt ie nog mooier. Ook is DTTV Wijhe
nu nog actiever via social media. We hebben nu
een eigen Facebook-pagina, Instagramaccount
en geven geregeld updates via onze Twitter
pagina.

Nieuwe flyer
Tot slot hebben we ook onze informatiefolder vernieuwd. Natuurlijk staan onze
nieuwe naam en logo nog duidelijker in beeld. Ook hebben we het inlegvel met
de trainingstijden en contributies in de folder opgenomen. Deel ze gerust uit aan
belangstellenden!

Mooie opbrengst Grote Clubactie
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Met behulp van onze jeugdleden hebben we ook dit jaar weer
mee kunnen doen aan de Grote clubactie. De jeugdleden zijn
weer langs de deuren geweest en ook in de zaal kon men de
loten kopen. De actie heeft ons € 354,00 opgebracht voor
onze DDTV. We bedanken iedereen die een lot heeft gekocht
en hopen natuurlijk dat er nog een prijs voor hen in zit. De
uitslag van de trekking is te zien op www.clubactie.nl.
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Tropical summerparty 18 januari 2020

Clubkampioenschappen tafeltennis senioren

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 hebt gemist bij de
feesten Dresscode white, De voute partie,
Winterfest en Country & western.

set beslist. Met een 10-9
achterstand miste Guus
zijn opslag en werd Caeser
hiermee kampioen. Jeugdspelers Jari Bijsterbosch en
Leroy van Weeghel mochten
voor het eerst deze avond
ook mee doen, aangezien ze
ook al wedstrijden hebben
ingevallen bij de senioren.

De toegang is gratis, net als de kofiie/thee
en de eerste consumptie. De andere consumpties kosten slechts een euro. Heb je
van de avond genoten? Dan is een vrije gift
bij de uitgang van harte welkom.

Ben je het grijsgrauwe, sombere en kille
weer ook zo zat? Alweer zin in de zomerse
warmte, cocktails en vrolijkheid? Kom dan
ook naar de tropical summerparty op 18
januari. Natuurlijk wordt ons -van zichzelf
al fraaie – clubgebouw weer ingericht naar
het thema.

De feestcommissie heeft er alweer
ongelooflijk veel zin. En aan de lijst in het
clubgebouw te zien hebben velen van jullie
dat ook. Heb je je nog niet aangemeld, dan
kan dat alsnog via de inschrijflijst in het
clubgebouw of door een mailtje te sturen
aan hheuvink@gmail.com.
ALOHA!!
Jos, Martin, Johan en Herbert

Albert Heijn Scholierentoernooi en -Kindertafeltennisfeest
Alweer voor de 47e keer organiseren
we in de Kerstvakantie het AH Scholierentoernooi en -Kindertafeltennisfeest.
Tijdens 2 oefenmiddagen konden de
Wijhese basisscholieren afgelopen
week oefenen. Het AH Scholierentoer-
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nooi voor kinderen uit de groepen 5 – 8
vindt plaats op vrijdag 27 december.
Een week later – op vrijdag 3 januari –
spelen de kinderen van de groepen 1
en 2 allerlei balgerelateerde spelletjes
tijdens het AH Kindertafeltennisfeest.

De clubkampioenschappen op maandagavond kende dit keer een kleine bezetting
vanwege blessureleed of andere bezigheden. Voor de kandidaten die zich toch aangemeld hadden werd het een spannende
avond. Gerrit Oosterink spande daarmee
de kroon. Van de 5 gespeelde wedstrijden
speelde hij er 4 in vijf sets. De finale tussen
Caeser en Guus werd pas in de vijfde

Na afloop kon José de
wisselbeker uitreiken aan de
clubkampioen 2019 Caeser
die al zijn partijen gewonnen had.

Uitslag:
1. Caeser Abdulwahed
2. Guus Bergevoet
3. Harrie Geerligs
4. Gerrit Oosterink
5. Leroy van Weeghel
6. Jari Bijsterbosch

Dinsdagavondrecreanten tafeltennis clubkampioenschappen 2019
En zo is de kop een mooie mond vol
geworden. Want sinds de vereniging er
een 2e poot bij heeft, is het natuurlijk
wel slim om aan te geven over welke we
het hebben. Dan moet tafeltennis er dus
tussen. Komt er vervolgens wel een discussie of het woordje club er wel tussen
hoort. Want het zouden geen clubkampioenschappen zijn. Maar zie maekt mie de
pap niet zoer, want volgens mij zijn wij van
de dinsdagavond samen toch gewoon een
uniek gezellig cluppie. Dus niets mis mee,
laten we lekker zo. Ofwel: Zoas ‘t beumpie
valt, blif e liggn.

Henk De Plaat was altijd onze wedstrijdleider. Maar helaas is hij ons ontvallen
de afgelopen zomer. Daarom een laatste
maal: Henkie bedankt! Zijn partner in crime
José, neemt de honneurs eervol waar.
Nu was ik vergeten mijzelf op te geven.
Dom en frustrerend. Dan de flexibiliteit van
José maar eens op de proef stellen. Zijn er
precies 2 poules van 6. Komt dus perfect
uit. Ben ik als nummer 13 dus eigenlijk een
pechvogel. Frustrerend. Hoe gaat José
dit oplossen? Afzegging op het laatste
moment. Hoera voor de organisatie. Kan ik
toch nog meedoen. Maar dan moet ik wel
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weer schrijven. Toe dan maar. De zunne zal
d’r we heuj van maeken.
En het leuke is, is dat José na de eerste
speelronde nog wat extra spelregels
uitlegt. Weten we toch nog wat we aan het
doen zijn.
Vanavond heeft zich weer een nieuwe
speler gemeld op het kampioenschap: De
Klinker. Hij zou ons wel eens tennisles
gaan geven. Maor det is natuurlijk allemoal
Roalter wind. En hij nam direct zijn collega
en familie mee. Ofwel zijn medeklinkers. En
dat vinden wij prettig. Want als vereniging
hebben wij het ambacht van stratenmaker
hoog zitten. Zeker als er om het clubhuis
nog wat gelegd moet worden. Geeft ons
direct het volgende vraagstuk: zou De Klinker dit willen afkopen door sportiviteit te
tonen en ons massaal te laten winnen? Of
kon hij het gewicht van het lichte batje nog
niet goed inschatten tegenover die zware
stoeptegels en zo. Hij is in ieder geval de
eervolle lijstduwer geworden. Volgens mij

heeft José, onze ceremoniemeester van de
avond, hier toch wat moeite mee en hem
toch een punt toegekend. Maar nu heb ik
de uitslagenlijst 3x door geworsteld en ben
ik er niet achter gekomen van wie hij nu
gewonnen zou hebben. Ach, al te precies is
niet goed wies.
De Neet komt vanavond in een vreemde
sportbroek opdagen. Afleidingsmanoeuvre? Volgens hem is de broek te klein,
volgens ons is zijn buik gewoon te groot.
Ach hi hef het zwarte goaren ok niet uut
evunden. Moet je maar denken. De Metworst kwam ook nog ff langs. Maar wel
met een teen minder. Gelukkig kan hij tot
tien blijven tellen op zijn vingers.
Mag ik zelf beginnen tegen De Lens, u weet
wel, die met armen als selfiesticks. Daar is
dus niet langs heen te spelen. 2e pot tegen
De Sikke. Ik kom dus echt langzaam op
gang verlies ook deze. José zei al:
Hij hef beide biene nog in iene broekspiepe.
Had ze eerder moeten zeggen natuurlijk.

Maar ik denk: Een steurige gank is een
wisse gank. Wat een frustratie. Gaat mijn
goede klassering. Daarna gelukkig wel
alles gewonnen. Op doelsaldo dus 3e in
onze poule. Ofwel allemoal rampen an
disse kaante van Kampen. Mooi de finales
mis gelopen.

gezellig in ons PingPong honk. Want ie mut
’t vleis goed onder de pekel hoalen.
Onder het motto: De leste koe dut ’t hekke
toe, ben ik maar niet tot het eind gebleven.

De andere poule was meer een poule des
doods. Zaten meer voormalige podium
spelers in. De strijd om de 1e plek werd
in de laatste pot beslist. Der Alte kon niet
tegen de vastigheid van De Kromme op.
Waardoor de strijd om de 3e plek gespeeld
werd door De Sikke tegen Der Alte. Verstandig genoeg gaf De Sikke de winst snel
genoeg weg waardoor hij weer vlot achter
de bar kon. De finale tussen De Kromme
en De Lens was een waar schaakspel. Verdedigen bleek de beste aanval. Uiteindelijk
was het De Lens die het beste kon prikken
en zijn titel kon prolongeren. Gefeliciteerd!
Na de prijsuitreiking bleef het nog lang
onrustig, maar bovenal buitengewoon

Uw scribent in deze: The Frustyboy

Ik zeg: Goedgoan! Maar bovenal José
bedankt!

All’maole op ’n riechie:
(ja, volgens mie dan he)
1. Jan De Lens Heideman
2. Herbert De Kromme Heuvink
3. Johan Der Alte den Ouden
4. Martin De Sikke Kinds
5. Ina ‘t Kraal’nvrouwchie Hascher en
Rudi Frustyboy Kingma
6. Wim De Taofelduuker Heuvink en Dickie
Dick Mulder
7. Jos De Draaidoos van Duuren en Henk
De Neet Stegeman
8. Tonny De Teek Teekema en Jaap De
Klinker Bijsterbosch

Opening clubgebouw rond de jaarwisseling
Op dinsdag 31 december wordt (zoals ieder jaar gebruikelijk op oudejaarsdag) het
oude jaar afgesloten met de “oudejaarsmiddag”. Kom dus allen naar het club
gebouw. De openingstijd van clubgebouw en kantine is van 15.00 uur tot 18.00 uur.
Bij een gezellig muziekje kan, onder het genot van een drankje, het jaar 2019 nog
eens worden doorgesproken en/of de goede voornemens voor het jaar 2020 worden
aangekondigd.
Koffie of thee met een (warme) oliebol of appelbeignet zijn gratis deze middag.
Voor de overige drankjes geldt de normale kantineprijs. Voor de liefhebbers: het
“dynamic tennisveld” staat opgesteld. Het oude jaar kan dus eventueel ook sportief
worden afgesloten. Op nieuwjaarsdag is het clubgebouw gesloten.
De kantinecommissie wenst een ieder een goede jaarwisseling en een voorspoedig,
sportief en gezond 2020 toe.
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NK dynamic tennis: sportief en organisatorisch succes
Tijdens de Nederlandse Dubbelkam
pioenschappen dynamictennis op zondag
6 oktober hebben de Wijhese deelnemers
voortreffelijk gepresteerd met onder andere
één derde en twee eerste plaatsen.
Bert Liefers werd in de C-klasse Nederlands kampioen met Harry Breuker van
LITAC (die de geblesseerde Herbert verving). In de D-klasse wonnen Nick Heuvink
en Nino Jansen eveneens de Nederlandse
titel. In de finale versloegen zij Jolanda en
Robbie Kuiper van DTTC. De strijd om de
derde plek was zelfs een Wijhes onderonsje. In een spannende wedstrijd bleken
Ben en Inge Ruiter net iets sterker dan het
koppel Gerrit Oosterink/Wim Voskamp.

Trots op Wijhe
Burgemeester Ton Strien vertelde trots te
zijn dat TTV Wijhe erin geslaagd is deze NK
in ons eigen dorp te organiseren. Hij wees
daarbij op de groeiende populariteit van de
sport en ons sterk gestegen ledenaantal.
Ook dit weekend was veel publieke belangstelling in sporthal De Lange Slag.

Meer mooie prestaties
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Ook de andere deelnemers namens DTTV
Wijhe speelden heel verdienstelijk en
boekten fraaie resultaten. In de D-klasse
werden Wim Heuvink/Jan Willem Jonker
5e, Gerrit Schuurman/Bert Eikelenberg 6e,
Rudi Kingma/ Vincent Jansen 7e (wegens
blessure uitgevallen in de kwartfinale),
Johanna /Tonnie Teekema 11e, Monique
Liefers/Peter van Emmen 13e en Jacqueline/Reinoud Kiekebosch 16e. In de
C-klasse eindigden Gerard van Assen/Dirk
Dijkslag als 6e.

Veel positieve reacties
We kijken tevreden terug op dit geslaagde
NK en zijn blij met de grote publieke
belangstelling. Inmiddels hebben we
gemerkt dat onze club met dit event en alle
publiciteit eromheen weer goed zichtbaar
was en een mooie PR (en nieuwe leden)
heeft opgeleverd.

Trainingen Dynamictennis groot succes
Het bestuur heeft begin dit nieuwe seizoen de vraag van dynamictennis- spelers
naar een training opgepakt. We hebben
Bert Liefers en Dirk Dijkslag daarop bereid
gevonden de trainingen te verzorgen. De
aanmelding liep vanaf het begin al goed
en we moesten op het laatst zelfs leden
teleurstellen.
Verspreid over twee groepen zijn zes trainingen gegeven. Op woensdagavondgroep
trainde Bert 10 personen vrijdags trainde
Dirk 7 leden. Beide groepen hebben zes
trainingen gevolgd. Op de laatste avond
kregen beide trainers namens de leden
een leuk presentje, toespraak van Willem
Pronk en een luid applaus! Iedereen is heel
enthousiast en dat smaakt naar meer!

Aankondiging dynamictennis singletoernooi 2020
Na de succesvolle clubkampioenschappen dubbel, willen we begin 2020 voor dynamictennis ook een single toernooi organiseren. We hebben hiervoor alvast twee data vastgelegd: zondag 26 januari en zondag 2 februari. Binnenkort sturen we alle dynamicleden
per mail meer uitleg over het toernooi en hoe je je kunt aanmelden. Hoe de wedstrijden
worden ingedeeld is afhankelijk van het aantal inschrijvingen. Mogelijk wordt er één poule
gevormd, zodat alle combinaties in die twee zondagen kunnen worden afgewerkt. Nadere
plannen volgen!

Clinic Dynamictennis
In aanloop naar de NK Dynamic Tennis
organiseerden we in onze sporthal De
Lange Slag een Clinic Dynamictennis. De
training werd werd verzorgd door twee
gediplomeerde trainers van de DTBN, Wilco
van Hal en Christelle Zola. De belangstelling was groot en bij een aantal van 28 deelnemers hebben we de inschrijving gesloten. Naast 18 clubleden deden nog 10 deelnemers
mee van omliggende verenigingen en gemeenten. De organisatie van DTTV Wijhe werd
ondersteund door de landelijke bond (DTBN) die ook alle kosten op zich heeft genomen.
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Competitie dynamictennis 1e helft seizoen 2019-2020

Van de bouwcommissie

De competitie voor dynamictennis is bijna
halverwege. Met nog enkele wedstrijden
te gaan in de A-poule staan de teams
van WSV (Apeldoorn) en DTTV (Deventer)
bovenaan. Olst en Wijhe sluiten de gelederen. Het team van Olst 1 is afgelopen
jaar gepromoveerd naar de A-klasse en zal
ongetwijfeld trachten zijn plaats in deze
poule te behouden. Zo te zien streven we

Soms is er even druk nodig om puntjes op
de i te zetten. Dat was ook wel een beetje
het geval bij de laatste acties die echt nog
moesten gebeuren aan het clubgebouw.
Een paar kapotte lampen bij de entree
leidden al tot irritatie bij wat leden, maar
ook een paar andere punten moest echt
eens afgewerkt worden. Gelukkig zorgde
de officiële opening op de 21e november jl.
voor die druk.

weer af op een spannende streekderby!
Maar we zijn pas op de helft van deze
competitie; er kan nog van alles gebeuren!
In de B-poule ziet het er voor Wijhe 2 beter
uit. Dit team staat op een nipte 2e plaats
onder nieuwkomer Twello. Maar ook hier
geldt: de strijd is nog lang niet gestreden!
Zie voor de actuele standen en uitslagen:
dynamictennis.nl/competities/ijsselstreek.

DTTV is weer een Sara rijker
De meeste voorkomende (bij)namen binnen onze DTTV zijn nu ongetwijfeld Abraham en Sara. In de vorige Mepper meldden we al dat Bert Liefers de halve eeuw
gepasseerd was. Dit keer is het de beurt aan partner Monique. Zij zag Sara op
woensdag 6 november. In de bomvolle tuin zag de woensdagavondgroep nog een
gaatje om een passend bord erbij te plaatsen. Nogmaals van harte Monique!
Vandaag word je 50 jaar.
Met 3 mannen is ‘t soms best zwaar.
Veel voetbal op de buis
Je vermaakt je gelukkig ook prima buitenshuis.
Dynamictennis speel je graag,
al word je als Sarah wellicht wat traag
Van tennissen als een jonge roos
naar dynamiccen als een oude doos.
Je hoort nu bij de middelbaren
met hier en daar wat grijze haren.
Het vel niet meer zo strak.
Tja, nu begint het ongemak.
Alweer een zweepslag in je kuit
en je ligt er weer een tijdje uit.
Blessures liggen altijd op de loer
Al verbijt je de pijn dan wel heel stoer.
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Vandaag begint je tweede jeugd
Voel je jong en wees verheugd.
Sta nog steeds voor een ieder klaar
Dan word je vast wel 100 jaar.

Met een aantal enthousiastelingen hebben
we alweer een tijdje terug een zaterdagochtend en later nog wat tijd vrijgemaakt
om nog even wat punten af te handelen.
Met als resultaat een mooi verlicht nieuw
bord aan de buitengevel. En alle lampen bij
de entree en in de oude en nieuwe kantine
zijn vervangen door LED-verlichting, zodat
we nu bijna in het gehele gebouw LED-verlichting hebben. Dat zal vast een positieve
invloed hebben op de energierekening.
Ook zijn er wat boxen in de hal komen te
hangen, zodat er in de zaal muziek geluisterd kan worden terwijl er door het bestuur
wordt vergaderd in de kantine. En tot slot

zijn er nog wat kleine klusjes, waaronder
hoogstnoodzakelijk schilderwerk gedaan.
De lijst van Wim is dan ook bijna helemaal
afgehandeld. Misschien kunnen we allerlaatste punten die daar nog opstaan nog in
de kerstvakantie oppakken?
We mogen echter trots zijn op het uiteindelijke resultaat dat we met elkaar tot stand
hebben gebracht. Je kunt je toch haast niet
meer voorstellen dat we twee jaar geleden
nog geen wifi hadden? Zie hier een foto uit
“de oude doos”. Zoek de 10 verschillen:

Namens de bouwcommissie (Gerrit Oosterink, Gerrit Schuurman, Ben Ruiter en
Vincent Jansen) iedereen nogmaals dank
voor de geleverde hulp!

Fraaie opbrengst DTTV Wijhe van 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. Dit jaar werd
er in totaal € 160.000 verdeeld onder de Sallandse verenigingen op basis van het
aantal stemmen door Rabobank-leden.
DTTV Wijhe heeft dit jaar meegedaan met als bestedingsdoel: LED-verlichting
kantine. Voorzitter Adri de Koning kreeg op 12 oktober op het marktplein in Olst een
check uitgereikt ter waarde van € 489,10. Alle stemmers die hebben meegeholpen:
enorm bedankt voor jullie steun!
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Even voorstellen
Will en Lotte
Winkelhorst
Wij zijn Lotte en
Will Winkelhorst,
wij wonen samen
met Esther
(Lotte’s moeder
en mijn vrouw)
in Olst op de
Vijverhof 2. Lotte
zit op de Jenaplanschool De Klimboom
in de Boskamp / Olst en Will werkt bij
Pouw Automotive, vestiging Deventer als
planner Logistiek. Lotte’s hobby’s zijn
knutselen, tekenen, cavia’s knuffelen,
trampoline en natuurlijk tafeltennissen!
Will is dol op sport, heeft veel gevoetbald en gesquasht en zit sinds kort op
tafeltennis.
We zochten naar iets wat we samen
konden doen en hadden in de vakanties
ontdekt dat samen tafeltennissen erg
leuk is. Omdat we in Olst wonen, hebben
we daar eerst gekeken, maar daar was
alleen tafeltennis voor senioren en niet
voor jeugd. Gelukkig kon dat in Wijhe wel
en dus hebben we ons aangemeld bij
DTTV Wijhe.
Lotte traint elke maandag en donderdag
en hoopt dat ze ook competitie kan gaan
spelen. Ze vindt het geen enkel probleem
dat ze het enige meisje is.
Will traint elke dinsdagavond en heeft
mee gedaan met de clubkampioenschappen op dinsdag 10 december.
Onze eerste indrukken zijn dat we het bij
DTTV Wijhe erg naar onze zin hebben,
dat we ons welkom voelen en dat plezier
aan de sport voorop staat!
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Wat betreft Lotte, complimenten aan
Guus en Idse voor de wijze waarop ze
erbij hoort! Voor de dinsdagavondgroep,
fijn om erbij te horen!

dynamic tennis. We werden heel hartelijk
ontvangen en uitgenodigd om een
partijtje mee te spelen, een leuk welkom.
We proefden de gemoedelijke sfeer en
waren gelijk enthousiast. Wat een leuke
sport!
Wij spelen op de vrijdagavond en/of de
zondag ochtend.

Sportieve groetjes, Lotte en Will

Wim & Elly Kok
Wat een leuke traditie om nieuwe leden
zich voor te laten stellen in De Mepper.
Deze traditie doorbreken wij natuurlijk
niet dus... bij deze, wij zijn Elly en Willem
Kok.

De roots van Elly liggen in Vilsteren
en via omzwervingen in Wijhe beland.
Willem is geboren en getogen in Wijhe.
Beide zijn nog werkzaam: Elly bij
Zorgspectrum Het Zand in Zwolle en
Willem bij Abbott in Olst. Wij wonen al
jaren met plezier aan de Fluitekruid 9 in
Wijhe.
We hebben 2 zonen. Chiel woont samen
met Carlijn in Zwolle en Jasper (nog
thuiswonend ) is samen met Yvon op
zoek naar een woning in Wijhe (dus wie
nog een leuk huis te koop weet voor
starters laat het ons weten).
We zijn op een vrijdagochtend binnen
gewandeld om een kijkje te nemen bij

Sportieve groeten en tot snel.
Elly & Willem

Jaap Bijsterbosch
Hallo tafeltennisvrienden!
Mijn naam is
Jaap Bijsterbosch, ik ben 55
jaar en geboren
in Wapenveld
(goede kant van
de IJssel) en
heb tot mijn 35ste in Wezep gewoond.
Daarna ben ik in Wijhe komen wonen
en dat is inmiddels alweer 20 jaar met
veel plezier! Ik ben samenwonend met
Jantina Grotenhuis en we hebben 3
kinderen; Anika (19 jaar), Kelly (18 jaar)
en Jari (14 jaar).
We wonen sinds 10 jaar aan de Zandhuisweg in Wijhe. Ik ben in aanraking
gekomen met tafeltennis via mijn zoon
Jari. Hij speelt in het 3e jeugdteam,
waar ik altijd op zaterdag kom kijken!
Zelf heb ik tot mijn 36ste gevoetbald
bij WHC in Wezep. Daarna heb ik geen
sport meer uitgeoefend, totdat ik bij de
recreanten senioren zag dat je op latere
leeftijd (ouwe lullen) nog een aardig
balletje mee kunt slaan en dat leek mij
ook wel wat!! Vandaar dat ik al 2 keer
heb meegedaan op de dinsdagavond en

dit vind ik erg leuk en gezellig (vooral de
3e helft bevalt mij uitstekend en kan ik
goed volhouden)!
Wat ik erg leuk vind van de vereniging
is dat er veel georganiseerd wordt en
dat het er gemoedelijk aan toe gaat!
Ik hoop nog lange tijd op mijn (hoge)
niveau te mogen tafeltennissen en bij
het volgende ouder/kind toernooi Tonko
Hemeltjen helemaal gek te spelen!!
Iedereen veel tafeltennisplezier gewenst!
Groeten Jaap Bijsterbosch

Jari Bijsterbosch
Hallo, ik ben Jari
Bijsterbosch
en ben 14 jaar.
Ik ben dus de
zoon van Jaap
Bijsterbosch die
ook sinds kort
op de tafeltennis
zit! Ik speel in
het 3e jeugdteam van DTTV. Ik heb tot
mijn 14e gevoetbald bij Wijhe ’92. In de
zomervakantie hebben wij een tafeltennistafel gekocht en dit vond ik zo
mooi om te doen dat ik wat trainingen
mee ben gaan doen. Toen moest ik van
mijn ouders kiezen tussen voetbal en
tafeltennis (de wedstrijden waren beide
op de zaterdagochtend). Ik heb voor
tafeltennis gekozen en heb hier geen
spijt van gehad!! Ik heb nu een heel leuk
team en we trainen op de maandag- en
de donderdagavond en ook bijna iedere
zondagmorgen! We hopen hoog te gaan
scoren in het komende jaar!
Fijne feestdagen allemaal en de groeten
van Jari Bijsterbosch
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Sjaak Brusse
Als nieuw lid
wil ik me graag
even voorstellen. Ik ben Sjaak
Brusse van Sjaak
en Jaap. Net
als Jaap ben ik
stratenmaker
en leer ik Jaap
zo nu en dan de fijne kneepjes van het
vak. Sinds 20 november 2018 woon ik
in Wijhe samen met mijn vriendin Linda
Neplenbroek.
Ik heb een dochter van 15 jaar oud uit
een eerder huwelijk en zij komt met
regelmaat gezellig ‘t weekend bij ons.
Doordat ik dus elke dag met Jaap op
pad ben voor het werk hoor ik hem vaak
trots over zijn zoon Jary praten die ook
lid is bij DTTV Wijhe. Hierdoor is het idee
ontstaan om samen de dinsdagavond
als recreant te gaan oefenen in de hoop
dat Jaap volgend jaar weer eens kan
winnen van zijn zoon (zelf denk ik dat hij
beter kan blijven dromen).
Wat vooral belangrijk is dat we ons
enorm vermaken tijdens het tafeltennis,
maar ook daarna aan de bar. Met in het
vooruitzicht het clubfeest op 18 januari
zal ik de meeste van jullie dan ontmoeten, dus tot dan!
MVG
Sjaak Brusse

Jacqueline en Johan Buis
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Hallo DTTV-ers, Wij, Johan en Jacqueline Buis, zijn per 1 december met
onze vrienden Elly en Wim Kok de club
komen versterken. Wij wonen op De
Wandelingen 47 met als buren Bert en

Monique Liefers. Samen hebben we 2
zoons: René (28), getrouwd met Nienke
en kleindochtertje Esmee en Raymond
(25). Ook hebben we nog een dochter:
Sharon (27) met vriend Steve. Alle 3 zijn
inmiddels uit huis.

Sinterklaastraining

Johan werkt bij
Securitas Beveiliging ”Koninklijk
Nederlands Lucht
en Ruimtevaart
Laboratorium ”
in Marknesse. Ik
werk op loopafstand van het
Kindercentrum
de Bieënkorf, afdeling Buitenschoolse
opvang, waar we dagelijks veel kinderen
opvangen en ze bezig houden met onder
andere sport, koken en technieklessen.
Onze hobby’s zijn fietsen, klussen, tuinieren en sinds kort dynamictennis.
Via Monique werden we nieuwsgierig
gemaakt door haar enthousiaste verhalen over de dynamictennis. Zo vertelde
ze dat het zo’n gemoedelijke, gezellige
vereniging is, ieder geaccepteerd wordt
en waar lekker fanatiek gepeeld wordt.
Dit hebben wij ook zeker zo ervaren!
In verband met de onregelmatige diensten van Johan wisselen we een beetje
in dagen. We zijn een aantal keren op de
vrijdagochtend geweest en de vrijdagavond, en op de zondagochtend.
Wij zijn enthousiast geworden en wij
zullen elkaar dan ook vast nog tegenkomen in het DTTV-gebouw om samen
een gezellig partijtje te tennissen.
Groetjes Johan en Jacqueline

Dat Sint Nicolaas het belangrijk vindt dat
alle kinderen wat meer aan sport gaan
doen bleek wel uit het feit dat hij dit jaar
weer zijn speciale tafeltennis trainingspiet
uit Spanje meebracht. De trainingspiet
Martino had voor de donderdagavondtraining alvast de letters meegebracht voor
alle deelnemers en ze aangeraden alvast
goed te gaan oefenen voor zijn komst op
maandag 2 december.
Bij zijn komst keek hij wel op van het
niveau, maar wist zeker dat hij de kinderen
nog wel wat extra van het spel kon leren.
Tijdens de warming up spaarde hij de
kinderen niet en ze mochten menig rondje
lopen. Hij liep zelf voorop en niemand kon
hem nog bijhouden.

Net op adem gekomen begonnen ze direct
daarna aan de speciale opdrachten die
Martino bedacht had om beter te leren
mikken. Je kon al wel zien dat ze hier goed
op geoefend hadden. Als afsluiting van de
pietentraining mochten ze het allemaal
opnemen tegen Martino zelf in een grote
tafeltenniscarrousel. De kinderen konden
toen goed zien dat hij niet voor niets bij de
TT-top van Spanje hoort.
Na afloop hebben we nog even met z’n
allen wat gedronken met daarbij natuurlijk
wat lekkers als beloning. Piet Martino werd
nog hartelijk bedankt voor deze toch wel
speciale pietentafeltennistraining.
Met het lied ‘Dag Sinterklaasje, dag trainingspiet’ namen we daarna afscheid van
Martino.
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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 de foto reikt destijds, ook al een periode
voorzitter, Adri de Koning een prijs uit aan
Jan Vlietstra met de meest verkochte loten
voor onze 1e grote superloterij. Op de jaarvergadering van 1987 oppert Herman Post
het idee van een superloterij, als een van
de grootste onderdelen van de totaalfinanciering, voldoende armslag biedt om de
totale verbouwing destijds te realiseren.
De hoofdprijs was een auto en daarnaast
was er elke maand een speciale trekking
24 in ons clubgebouw met 10 mooie prijzen.

Hiervoor werden 500 loten uitgegeven met
een prijs van fl.180.00 per stuk. (toen nog
guldens). Om de verkopers extra te stimuleren om hun best te doen, was er voor de
topverkoper ook een mooie prijs te verdienen. Jan Vlietstra verkocht in z’n eentje al
84 loten en Adri mocht hem dan ook met
trots uitreiken. Alle 500 loten gingen in
goed 3 weken van de hand.
Helaas hebben we van Jan vroegtijdig
afscheid moeten nemen. Op vrijdagavond
tijdens zijn competitieavond werd hij onwel
en overleed ter plekke. Nota bene in zijn
eigen clubgebouw waar hij ook zo trots op
was. De afscheidsdienst werd op verzoek
van de nabestaanden dan ook in zijn
clubgebouw gehouden. Nog steeds mogen
we hem dankbaar zijn voor zijn verdienste
voor onze club en prijkt deze mooie foto
nog op de wall of fame.

