
j u n i  -  2 0 2 1

dynamictennis en tafeltennisvereniging wijhe

de mepper 



1

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

Bezorging Gerrit Oosterink Wim Heuvink
 Tonnie Vlietstra Guus Bergevoet
 Jan Heideman

Speelzaal Clubgebouw DTTV Wijhe
 De Lange Slagen 41, 8131 DP  Wijhe
 telefoon (0570) 52 19 98

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

Dagelijks bestuur
voorzitter secretaris penningmeester
Willem Pronk Jan Willem Jonker Wim Heuvink
Enkweg 44 De Wandelingen 14 Raalterslag 13
8131 VJ  Wijhe 8131 WC Wijhe 8131 WR  Wijhe
telefoon  telefoon 06 52 05 18 96 telefoon 52 21 12
voorzitter@dttv-wijhe.nl secretaris@dttv-wijhe.nl penningmeester@dttv-wijhe.nl

Vertrouwenspersoon Ina Hascher, 06 44 92 35 97

internet www.dttv-wijhe.nl 

e-mail algemeen info@dttv-wijhe.nl
 zaalhuur zaalhuur@dttv-wijhe.nl
 jeugdzaken jeugd@dttv-wijhe.nl
 sponsoring sponsoring@dttv-wijhe.nl

Oplage: 165 stuks 57e jaargang nr. 2 juni 2021

De volgende Mepper verschijnt in september. Jouw tekst en foto‘s zijn van harte welkom 
voor 15 augustus bij mepper@dttv-wijhe.nl.

de mepper 

Advertentie Acora



2

Inhoudsopgave
Van de voorzitter 5

Kleurrijke doorbraak tafeltennis 6

DTTV Ledenjournaal 6

Schuiftafeltennis 9

Workshop Mental training 9

Tafeltenniscompetitie 10

Dynamictennis competitie IJsselstreek 2020-2021 13

Proosten op ons onkruidvrije terras 14

Broedende bezoekers clubgebouw 14

Nieuws uit de kantine 15

IJsseloevers weer schoon mede dankzij DTTV 16

AED-cursus 19

Nieuwe penningmeester 19

Bedankt namens Daney 20

In de genen: Reinoud en Jacqueline 23

Verjaardagskalender 24

Jeugdnieuws  27

Wall of fame 28



5

Van de voorzitter

Beste leden,

Tja, dat waren stille maanden. Ons club-
gebouw lag er verlaten bij en velen van 
ons bruisten om weer te kunnen spor-
ten en elkaar te ontmoeten in de zaal of 
kantine. Gelukkig kunnen we sinds mei 
weer beperkt sporten. Komende maanden 
gaan we zien hoe de verdere maatregelen 
uitpakken.

Ik heb dit voorjaar wel verschillende 
overleggen gehad met het Spoc en ben blij 
dat er in het schetsplan van het nieuwe 
scholencomplex op het Spoc-park in ieder 
geval ruimte is gecreëerd als we ooit in de 
toekomst willen uitbreiden.

Ook hebben we op 1 juni eindelijk als 
bestuur weer eens kunnen vergaderen. 
De hoofdpunten waren dat we de statu-
ten moeten wijzigen in verband met de 
nieuwe WBTR - Wet Bestuur en Toezicht 
Rechtspersonen – die is bedoeld om 
wanbestuur, onverantwoordelijk financieel 
beheer, misbruik van positie en andere 
ongewenste activiteiten binnen besturen 
te voorkomen. Tevens moeten we een raad 
van toezicht instellen; dat houdt in dat er 
2 leden gekozen moeten worden die geen 
bestuurs leden mogen zijn. 

Ook zullen we ons huishoudelijk reglement 
moeten aanpassen. Beide leggen we jullie 
ter goedkeuring voor op de ALV in septem-
ber, waarna het geheel naar de notaris kan.

Ik vond het leuk om te horen dat Tom 
Westhof, Niek & Tom Hesseling gaan mee-
draaien in het regionale trainingsnetwerk. 
Verderop in deze Mepper kunnen jullie daar 
meer over lezen. Geweldig dat deze tafel-
tennisjeugd deze boost gaat maken.

We hebben ondanks de corona weer 
nieuwe sponsors en adverteerders erbij 
gekregen, daar zijn weer zeer content mee, 
maar ook de bestaande sponsors hebben 
weer aangegeven dat ze de DTTV willen 
blijven steunen. Ook positief is dat geen 
enkel lid vanwege de beperkingen het lid-
maatschap heeft opgezegd. Bedankt voor 
jullie loyaliteit. 

Tot slot ben ik blij jullie te kunnen mede-
delen dat we als bestuur hebben besloten 
gedurende de zomermaanden open blijven 
om te trainen of te spelen. Ik wens ieder-
een een fijne en sportieve zomer!

Met vriendelijke sportgroet,
Willem Pronk
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DTTV Ledenjournaal

In de afgelopen periode zijn er geen nieuwe leden 
bijgekomen en hebben geen leden opgezegd.
We zijn blij dat de leden ondanks het niet-kunnen-spelen
vanwege corona ons trouw zijn gebleven.

Aantal leden per 1 juni is: 113

Kleurrijke doorbraak tafeltennis

Zijn de rubbers van jouw batje vanaf 1 oktober 2021 nog altijd 
rood-zwart of ga je voor iets nieuws? De keuze is aan jou, want 
de International Table Tennis Federation (ITTF) heeft besloten 
dat je vanaf die datum kunt kiezen uit nieuwe, moderne kleuren 
die je rode rubber mogen vervangen. Let op: één kant van je 
batje moét dus voorzien blijven van een zwart rubber.

Het idee voor de nieuwe kleuren is ontstaan uit de gedachte om tafeltennis te modernise-
ren. Spelers moesten meer kleuropties krijgen, die beter passen bij de huidige tijd, zo legt 
Claudia Herweg, hoofd materiaal bij de ITTF, uit in een video van de wereldbond.

75 procent voor
Kleuren roepen veel emoties op, zo ook bij tafeltennisrubbers. Toen de wereldbond ITTF 
het voorstel voor nieuwe kleuren peilde op sociale media, waren de reacties gemengd. Een 
derde van de respondenten was enthousiast, één derde was faliekant tegen en het overige 
deel stond er neutraal in. Op de algemene ledenvergadering in 2019 van de ITTF stemde 
75 procent van de afgevaardigden vóór uitbreiding van de kleurmogelijkheden van batjes.

Vier kleuren
Na flink wat tests kwam een aantal kleuren door de selectiecommissie van de ITTF. Dit 
zijn roze, paars, groen en blauw, die het rode rubber mogen vervangen. De kleur geel werd 
door de spelers die ermee testten, als te afleidend ervaren. Let op: één rubber moet dus 
zwart blijven, voor je andere rubber heb je dus de keuze uit vijf kleuren. Vanaf 1 oktober 
zijn deze nieuwe rubbers te koop en de ITTF sluit niet uit dat er in de toekomst nieuwe 
kleuren worden toegevoegd.

MODE & LIFESTYLE
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T 0570 52 15 32
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Schuiftafeltennis

De NTTB gaat landelijk het schuiftafelten-
nis doorontwikkelen aan de hand van een 
pilot. Hierbij wordt ingezet om tot uniforme 
spelregels en gebruik van materialen te 
komen. Als DTTV zijn we deelnemer van 
de pilot, omdat we met deze variant van 
het tafeltennis kunnen inzetten op nieuwe 
doelgroepen. 

Het schuiftafeltennis is laagdrempelig en is 
met name geschikt voor jeugd vanaf 4 jaar 
en ouderen. Daarnaast biedt het mensen 
met een beperking ook kansen om te gaan 
sporten en draagt bij aan vitaliteit. 

Binnenkort krijgen we de nodige materi-
alen aangeleverd en kunnen hiermee zelf 
aan de slag gaan. Tijdens een bijeenkomst 
in Deventer voor de trainers hebben we 
kennis kunnen maken met het schuifta-
feltennis en de leskaarten in de praktijk 
uitgeprobeerd. Binnenkort kunnen jullie het 
zelf ook eens proberen in de zaal.

Workshop Mental training

De afgelopen coronaperiode was er geen gelegenheid om 
te tafeltennissen, maar zijn er vanuit de NTTB (tafeltennis-
bond) verschillende bijscholingen en workshops gegeven. De 
mental training was er een van. Deze werd gegeven door de 
jeugdbondscoach Titus Damsma.

Via Teams hebben we kennis kunnen maken met een aantal vaardigheden om je te ont-
spannen en het verband te begrijpen tussen mentale en de tactische kant. Dit alles ging 
aan de hand van het BOSS-model. Het model bestaat uit vier fases, die elkaar telkens 
opvolgen tussen de rally’s:
• Basis-emotie, bang, boos, blij, bedroefd: de eerste emotie na een rally.
• Omgaan met emotie: het verwerken van emotie zodat de vorige rally afgerond kan 

worden.
• Strijdplan: het bedenken van een plan voor de volgende rally.
• Starten: laatste stap waarin je van de denk-stand naar de waarneem-stand gaat.
Deze factoren neem je mee in hoe reageer je op een rally en hoe bereid je de volgende rally 
voor.

Tijdens deze bijeenkomst werden de stappen verder uitgediept met praktijkvoorbeelden 
en was er de gelegenheid hierop te reageren en vragen te stellen. Met deze ervaring opge-
daan hopen we dat natuurlijk te trainen en in de praktijk te brengen achter de tafel om het 
ons eigen te maken.
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Tafeltenniscompetitie

De competitiecommissie van NTTB-Oost 
is de afgelopen weken druk bezig geweest 
om de voorbereidingen te treffen voor de 
najaarscompetitie 2021. Vooralsnog gaan 
ze ervan uit dat deze competitie gewoon 
gespeeld kan gaan worden, maar in deze 
onzekere tijden kan dit altijd aangepast 
worden als daar vanuit dan geldende over-
heidsmaatregelen noodzaak toe is.

De laatst gespeelde competitie en bekende 
eindstanden dateren uit de najaarscompe-
titie van 2019. Deze is zo sterk verouderd 
dat de competitiecommissie heeft besloten 
deze niet als basis te gebruiken voor de 
indeling van de najaarscompetitie 2021.

De competitiecommissie verwacht meer 
mutaties in teamsamenstellingen, minder 
teams, en meer gaten in het aantal teams 
per klasse door het wegvallen van teams.
Onbekend is of er in accommodaties nog 
maatregelen genomen moeten worden 
die het samenstellen en/of spelen van 
de competitie bemoeilijken, hoe het met 
maatregelen zit rondom toegangstesten 
/ vaccinaties; en hoe omgegaan wordt 
rondom besmettingen binnen een team / 
vereniging.

Voor de indeling van de najaarscompetitie 
2021 geldt het volgende:
1.  Er wordt geen recht-op-klasse toege-

past;
2.  Voor de (team)rating wordt te zijner tijd 

een recente ELO-rating gebruikt;
3.  Alle teams worden op basis van de 

teamrating ingedeeld in een passende 
klasse, maar de competitiecommissie 
behoudt het recht hier in specifieke 
gevallen van af te wijken;

4.  Op basis van aanbod in sterkte en 
hoeveelheid teams zal de hoeveelheid 
poules per klasse achteraf bepaald 
worden.

Opgave voor de competitie

Als DTTV Wijhe moeten we uiterlijk 
woensdag 8 september de teams definitief 
indienen in NAS, NTTB-Oost wil al eerder 
een concept indeling. De deadline voor het 
eerste concept (24 juni) gaan we niet halen 
i.v.m. vakantie van de technische commis-
sie. De deadline voor het tweede concept is 
donderdag 19 augustus 2021. 

We verzoeken iedereen die in het najaar 
van 2021 competitie wil spelen zich uiter-

lijk 1 augustus aan te 
melden bij de TC 
tc@dttv-wijhe.nl. De 
TC zal vervolgens een 
concept teamindeling 
opstellen en zono-
dig een vergadering 
inplannen om deze 
door te spreken. 

Bedankt voor jullie 
medewerking.

Breiwol, Haakgaren, Borduur-st-
of, -paketten, -garen.
Kleinvak, Quilt-stoffen en -toe-
behoren, Hobby materialen.
Kledinglabels, Inlijsten van: 
borduurwerken-foto’s-doop-
jurkjes e.d.

www.martinmosterd.nl
mmbouw@martinmosterd.nl

dynamictennis en 
tafeltennisvereniging wijhe
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Dynamictennis competitie IJsselstreek 2020-2021

Nu de corona-maatregelen zijn verruimd, 
zijn ook de eerste contacten weer gelegd 
met de verenigingen die deelnemen aan de 
competitie dynamictennis van het district 
IJsselstreek. We hopen dat de opgave van 
alle teams gelijk is aan die van het vorige 
seizoen en dat we in oktober weer kunnen 
starten. Ook de 3 andere districtscompeti-
ties in Nederland en de landelijke Eredivisie 
zullen weer worden opgestart.

Vorig seizoen had DTTV Wijhe zich met 3 
teams voor deze competitie ingeschreven 
en we kijken momenteel of ook komend 
seizoen met deze drie teams gespeeld 
gaat worden. Vandaar ook via deze weg de 
oproep: Mochten er leden zijn die geïnte-
resseerd zijn in deelname aan deze com-
petitie, dan kunnen ze bij ondergetekende 
alle info krijgen.

De competitie start altijd begin oktober en 
loopt door tot eind maart, met een “winter-
stop” van begin december tot half januari.
In het district IJsselstreek nemen 12 teams 
mee aan de competitie, verdeeld over 2 
poules. TTV Wijhe speelt met 3 teams mee 
in de competitie, één team in de A-poule en 
twee teams in de B-poule. In beide poules 
worden 10 wedstrijden gespeeld (5x uit en 
5x thuis). De wedstrijden worden op maan-
dag- en dinsdagochtenden gespeeld.

Clubkampioenschappen Dynamictennis
Als de nieuwe maatregelen zich in posi-
tieve zin doorzetten denken we voorzichtig 
ook weer na over het organiseren van de 
Clubkampioenschappen. We hopen in 
het najaar daar meer duidelijkheid over te 
kunnen geven.

Toernooien en kampioenschappen  
Dynamictennis
Op zaterdag 12 juni heeft het hoofbestuur 
van de DTBN voor het eerst weer “live” 
vergaderd. Als de verruimingen doorzetten, 
worden zowel de NK Dubbel (in septem-
ber?) als de NK Enkel weer georganiseerd. 
Dit laatste toernooi zal in Winterswijk of 
Almere plaatsvinden. Nadere details en 
data volgen. Kijk hiervoor ook op de site 
van de DTBN: www.dynamictennis.nl 

Trainingen Dynamictennis
Nu we weer mogen tennissen merken we 
ook dat er verschillende aspirant-leden 
staan te trappelen om kennis te maken met 
Dynamictennis bij onze vereniging. Graag 
zouden we deze mensen de mogelijkheid 
tot het volgen van trainingen willen aanbie-
den. We hebben onze trainers Bert Liefers 
en Dirk Dijkslag bereid gevonden om deze 
trainingen komend najaar opnieuw te ver-
zorgen. Hoe we dit met de huidige coro-
na-maatregelen veilig moeten regelen is op 
dit moment nog onduidelijk.
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Broedende bezoekers clubgebouw

Ondanks alle coronamaatregelen heeft 
ons clubgebouw toch nog bezoekers 
ontvangen. Het zijn koolmezen, die voor 
het bouwen van hun nestje de buiten-
asbak van ons clubgebouw hebben 
gekozen. Van alle coronamaatregelen 
hebben zij zich niets aangetrokken. 
Half juni was het grote moment daar en 
zagen liefst 12 jonkies het daglicht.

Eventuele rokers kunnen de buitenasbak 
nog even niet gebruiken dus.

Proosten op ons onkruidvrije terras

Na het herstraten van de stoep aan de 
voorkant van ons clubgebouw door de 
Klinker en zijn Medeklinkers, stak het 
terras aan de westzijde er wel schril bij 
af, dacht ons aller Martin. Hij stroopte 
in mei daarom zijn bekende mouwen 
op en ging al het onkruid te lijf. Met een 
prachtig resultaat. 

Toen we weer mochten sporten, maar 
de kantine nog gesloten bleef, kon het 
terras zo feestelijk in gebruik worden 
genomen. Wat smaakt dat biertje na 
gedane arbeid dan lekker. Dik verdiend 
Martin! En namens alle leden bedankt. 
En we genieten graag met je mee – al 
dan niet met een lekkere barbecue deze 
zomer. Goede tradities zijn er immers 
om in ere te houden.

Nieuws uit de kantine

Het seizoen 2020/2021 kenmerkte zich door de sluiting vanwege de overheidsmaatrege-
len ter bestrijding van de verspreiding van het coronavirus. Van 29 september 2020 tot 5 
juni 2021 was de kantine van DTTV Wijhe gesloten.

Om het omzetverlies te verzachten hebben we gebruik gemaakt van de overheidsmaat-
regelen voor tegemoetkoming van geleden schade. We hopen en verwachten dat we een 
groot deel van de vaste lasten van het clubgebouw hieruit kunnen betalen.

Gedurende de zomermaanden liggen de kantineactiviteiten op een laag pitje, maar vanaf 
september verwachten we, dat we onder normale omstandigheden de draad weer kunnen 
oppakken.

Ondanks “Corona” toch voor een ieder een zo prettig mogelijke vakantie!

Namens de kantinecommissie
Wim Heuvink
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IJsseloevers weer schoon mede dankzij DTTV

Sinds enkele jaren bestaat de actie Schone 
Rivieren. Doel is het afvalvrij houden van 
de IJsseloevers. Dit jaar was de actie, in 
verband met corona, verspreid over de hele 
maand april. In Olst-Wijhe hebben vijf ver-
enigingen, waaronder DTTV, zich ingezet 
om de IJsseloever aan de Overijsselse kant 
tussen Olst-Zuid en Herxen (zwerfvuil) vrij 
te maken. Eveneens in verband met corona 
werkte DTTV in twee ploegen bestaande 
uit: Anita, Rudi, Willem, Jos, Gerben, Vin-
cent, Tom en Niek.

Voor de actie begon was onze voorzitter 
Willem echter al geïnterviewd door RTV 
Oost waar hij de actie en de betrokkenheid 
van DTTV toelichtte. DTTV had het tracé 
van grofweg “Het Mottenhuisje” tot en met 
de Wijhese pont toegewezen gekregen. Het 

was duidelijk zichtbaar dat tegenwoordig 
steeds minder mensen hun afval achterla-
ten en dat er ook meer anderen zijn die, als 
dat wel gebeurt het opruimen. Desondanks 
was onze actie niet voor niets. We waren 
bijvoorbeeld gevraagd om ook speciale 
aandacht te hebben voor zogenoemde 
nurdles: heel kleine bolletjes hard plastic 
die tot voorkort door een bedrijf stroomop-
waarts in de IJssel zijn geloosd. Verder viel 
het grote aantal peuken op De Loswal en 
de camperplaats op.

Aan het eind van de actie, toch nog vier 
zaken vol afval verder, moesten we een 
heus “raaprapport” invullen waarin naast 
de weersomstandigheden (waarom?) ook 
moest worden aangegeven welke soorten 
afval er allemaal waren gevonden en wie 

De oogst van ruim anderhalve kilometer IJsseloevers schoonmaken

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�

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

dynamictennis en 
tafeltennisvereniging wijhe

Nijverheidsweg 2 - Telefoon 0570 - 52 17 41Nijverheidsweg 2  -  Tel. 0570 - 52 17 41  -  www.hemeltjen.nl
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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 tel 0570-547012
www.markvoortcomputers.nl mobiel 06-21513305

Accountant s & Belastingadviseurs
Smid

Accountantskantoor Smid BV
Dijk 7 • Postbus 7, 8130 AAWijhe • Telefoon (0570) 52 24 55 • Fax (0570) 52 12 58

info@smidwijhe.nl • www.smidwijhe.nl

de vermoedelijke vervuilers waren. Het 
meeste afval dat wij vonden was… bouw-
afval. Bij de koffie vertelde Guus dat hij in 
eerste instantie helemaal niet enthousiast 
werd van dit soort acties “Ik vind dat ieder-
een z’n eigen troep op moet ruimen en als 
dat gebeurt bestaat dit probleem ook niet”. 
Na het kijken van een aantal documen-
taires over het zwerfafvalprobleem is hij 
echter om: “Je ziet snel resultaat en het is 
gezellig. Dat is beter dan je eraan ergeren.” 

Het was inmiddels binnen een jaar tijd 
de derde schoonmaakactie waar leden 
van DTTV vol enthousiasme aan hebben 
deelgenomen. Dit enthousiasme in combi-
natie met de serieuze bezuinigingen waar 
de gemeente de komende jaren mee te 
maken gaat krijgen heeft er voor gezorgd 
dat, in overleg met het bestuur, tijdens 
inspraakavonden bij de gemeente medio 

mei het voorstel is gedaan om verenigin-
gen de mogelijkheid te geven om een wijk, 
of stuk weg in de gemeente te adopteren 
om die enige regelmaat zwerfvuilvrij te 
maken. De middelen die hiermee bespaard 
worden kunnen dan bijvoorbeeld gebruikt 
worden om kortingen op subsidies of ver-
mindering op ondersteuning voor vereni-
gingen te voorkomen. Dit vanuit dezelfde 
gedachte die er ook voor zorgt dat we 
binnen onze vereniging veel mooie dingen 
voor elkaar krijgen: Vraag niet alleen wat 
de gemeente voor jou kan doen, maar 
vraag je ook af wat jij voor de gemeen-
schap kan doen. 

Oh ja… niet onbelangrijk om te vermelden. 
Met onze actie hebben we deze keer de 
clubkas met 100 euro kunnen spekken. 

AED-cursus

Het bestuur is van mening dat eigen-
lijk in iedere trainingsgroep (zowel bij 
tafeltennis als dynamictennis) mini-
maal één lid om zou moeten kunnen 
gaan met de AED.
Dat is momenteel niet het geval. 

Wij hebben daarom besloten om een 
nieuwe AED-cursus na de zomer te 
plannen. Ook ouders/begeleiders 
die regelmatig komen kijken naar de 
verrichtingen van hun kinderen mogen 
zich hiervoor opgeven. 

De kosten van deze cursus (één avond) 
zijn voor rekening van de vereniging.

Nieuwe penningmeester

Momenteel kent onze vereniging 
officieel één penningmeester, waar-
van de taken echter zijn verdeeld over 
twee personen (Wim Heuvink en Arjen 
Bakker). Beiden hebben op de laatste 
ALV aangegeven nog één jaar samen 
deze functie te willen bekleden. 

U begrijpt de vraag: wij zijn op zoek 
naar een nieuwe penningmeester!

Mocht u interesse hebben dan horen 
wij dat graag!
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Bedankt namens Daney

Mede dankzij de door jullie ingeleverde 
kroonkurken is er weer voldoende 
gespaard voor een rolstoelbus. 

Dit keer is de familie Van Boven uit 
Wilsum (bij Kampen) de gelukkige 
eigenaar geworden van een rolstoelbus. 
Hun zoon Daney heeft de progressieve 
spierziekte Duchenne, waarbij alle 
spieren op den duur uitvallen. Daney is 
aangewezen op een elektrische rolstoel 
en kan nu dus ook met rolstoelbus ver-
voerd worden.

Wat klein begon met fundraising voor 
Sven en vervolgens Melle is nu dus ook 
gelukt voor Daney. Het is fantastisch om 
te zien hoe vrienden, familie en dorps-
genoten via allerlei acties proberen 
geld in te zamelen voor dit nobele doel. 
Landelijk is de kroonkurkenspaaractie 
een groot succes. 

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 Nieuwen-
dijk 20.

Namens Daney en het volgende goede 
doel: enorm bedankt voor jullie steun!

Gerard en Diana van Assen

De gemakkelijke winkel voor wenskaarten, kansspelen,
tabak, tijdschriften, telefoonkaarten

e-mail: schippers@primeranet.nl

Langstraat 43, 8131 BA Wijhe
Telefoon 0570-521307

BOEKEN EN KANTOORARTIKELEN

Onderzoek voor mens en dier
www.dumea.nl

Geopend: ma-vrij 08:30-18:00 en zat. 08:30-17:00
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Hoogeboom

Sterk in Uitvoering

l  Afvalbrengstation
l  Betonstation
l  Circulaire HUB
l   Leverancier van bouwgrondstoffen
Raalte: Stobbenbroekerweg 16
Zwolle: Rijnlandstraat 5

Sterk in uitvoering

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

In de genen: Reinoud en Jacqueline

Met onze rubriek in de genen zijn we op 
zoek naar families die een bijzondere band 
met tafeltennis of dynamic tennis hebben. 
Zo bijzonder dat we ons afvragen of dat 
sporten ze dan ook echt in de genen zit. In 
deze Mepper schuiven we aan bij Reinoud 
en Jacqueline Kiekebosch. 

Een bijzondere ontmoeting op een voor mij 
bekend terrein aan de Prins Bernardlaan, 
waar mijn jeugdvriend Bennie Middel-
kamp geboren en getogen is. Reinoud en 
Jacqueline wonen hier inmiddels 3 jaar. We 
duiken eerst maar eens in de sportgeschie-
denis van Jacqueline. Geboren in Zwolle en 
groeide op met 2 zussen. Als oudste mocht 
ze al met haar vader mee, die trainer/
coach was bij F.C. Zwolle. Daar kon ze zich 
zelf wel vermaken met een bal en door de 
spelers werd ze dan verwend met snoep of 
negerzoenen. 

Vanuit Zwolle zijn ze met het gezin naar 
Heino verhuisd en ging ze bij de handbal. 
In de winter in de zaal en zomers op het 
asfaltveld buiten. Destijds als cirkelspeel-
ster moest ik veel incasseren en kwam 
soms bont en blauw van het veld. Het ging 
er fanatiek aan toe. 

Eens vragen of Reinoud ook zo’n ervaring 
heeft met de sport? Opgegroeid in Dalms-
holte (Lemelerveld), met twee broers en 
twee zussen samen met zijn ouders die er 
een boerderij hadden. Voetbal speelde hij 
jaren bij de v.v. Lemelerveld tot zijn 16e. 
Een baantje bij de supermarkt van Bertus 
de Haan in Raalte op zaterdag bracht hem 
bij het zondagvoetbal. Toen ik later met 
Jaqueline in Zwolle ging wonen, ben ik nog 
twee jaar lang in Lemelerveld blijven voet-
ballen. Na een vervelende blessure met 

mijn kruisbanden ben ik ermee gestopt. 
Met spinning en ook hardlopen ben ik blij-
ven sporten. Daarnaast fietste ik geregeld 
naar mijn werk in Wezep. 

Ook Jacqueline was er in de sportschool 
en speelde mee in een gemixt volleybal-
team recreatief. Geen competitie, maar 
ze deden wel veel mee met toernooien. 
Met een zoon en twee dochters moet dat 
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toch goed gekomen zijn met die sportieve 
genen. Inderdaad, twee van onze kinde-
ren zijn competitief ingesteld. Onze zoon 
speelde landelijk basketbal en is nu aan 
het roeien gegaan, gaat ook alweer top! 
Onze oudste dochter speelde hockey bij 
ZHC in Zwolle en later bij Amsterdam op 
landelijk niveau. Onze jongste dochter zegt 
wel dat ze sport, maar dat zij geen normaal 
referentiekader heeft. 

We wonen inmiddels 3 jaar in Wijhe en het 
bevalt ons prima hier. Via onze overburen 

Ben en Inge Ruiter hebben we het dynamic 
tennis ontdekt. De DDTV vinden we een 
gezellige club en we hopen gauw de draad 
weer op te pakken.

De coronatijd hebben we sportief over-
brugd door veel te wandelen en te fietsen. 
We hebben Wijhe en omgeving zo nog 
meer kunnen ontdekken. We kunnen sinds 
kort ook het water op met de kano. Die 
buurtjes van ons maakten ons wederom 
sportief enthousiast. We kunnen er niets 
aan doen, het zit nu eenmaal in de genen.

Verjaardagskalender

juli
Tom Woesthoff 4 juli
Sandra Beumer 7 juli
Jan Boer 22 juli
Hillie Hendriksma 26 juli
Reinoud Kiekebosch 26 juli
Herman Veldman 26 juli
Riki Klein Woolthuis 29 juli
José Eijkelkamp 30 juli
Bert Eikelenberg 30 juli

augustus
Sjaak Brusse 4 augustus
Annie Hegeman 4 augustus

Dick Mulder 4 augustus
Jos Bergevoet 11 augustus
Monique Cock 13 augustus
Bert Liefers 13 augustus
Henk Stegeman 14 augustus
Tonny Vlietstra 20 augustus
Kay Schurink 27 augustus

september
Joey van Aefst 1 september
Herman Post 15 september
Peter van Emmen 26 september
Leroy van Weeghel 29 september

WWW.LABRANCHE.NL

Het leven is te kort om slechte wijn te drinken.
In Wijhe e.o. gratis aan huis geleverd

De Vries
Bestrating

Wijhe - 0616523553
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Per Voi
Langstraat 5, 8131 BA  Wijhe

06 - 10600765  info@per-voi.nl
sieraden - horloges -

tassen - sjaals

Langstraat 22
8131BC Wijhe
KvK 71492135
Btw-nr NL231709833B02

● 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

VAKGARAGE NIENHUIS: HET ADRES VOOR UW AUTO!
Omloop 1b, Wijhe, telefoon 0570-521605 / www.nienhuis-wijhe.nl

Jeugdnieuws 

De trainingen op de maandag- en donderdagavond zijn inmiddels weer opgepakt 
en iedereen is weer enthousiast. Het was in het begin wel even weer wennen, want 
vanaf half december hebben de trainingen stilgelegen vanwege de coronamaatrege-
len. 

Eerste jeugdteam krijgt extra training van jeugdbondscoach
Het 1e jeugdteam met Tom en Niek Esselink en Tom Woesthoff kan mee gaan 
draaien in het regionaal trainingsnetwerk. Hierin worden de beste spelers uit de 
afdeling Oost bij elkaar gebracht onder leiding van jeugdbondscoach Titus Damsma. 
De komende periode worden er dan extra trainingen gegeven op verschillende loca-
ties. Hierbij gaan ze dan 2x2 uur trainen per dag. Voor ons 1e jeugdteam hopen we 
op een plek binnen de landelijke competitie het komend seizoen. De overige teams 
moeten we nog samenstellen.

Fun- en trainginskamp in zomervakantie
Met het jeugdplatform, waarin ook onze vereniging meedraait in de regio, gaan we 
bezig met de organisatie van een Fun- en trainingskamp tijdens de grote vakantie. 
Ook staan er nog uitwisselingen op het programma met tafeltennisverenigingen 
uit de omgeving. Dit alles met kleine toernooitjes om ook het wedstrijdgevoel weer 
terug te krijgen. De plannen zijn om in september weer starten met de competitie en 
we doen ons best om ons zo goed mogelijk voor te bereiden.
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Wall of fame

Deze Mepper in de rubriek Wall of fame een 
foto met daarop enkele leden die zich zeer 
verdienstelijk hebben gemaakt voor onze 
club. Het zijn Marinus Veldhuis, Gerrit ten 
Veen, Tonnie Vlietstra en Jos Bergevoet. 

Om meer informatie te krijgen over deze 
foto ben ik even op bezoek geweest bij 
Tonnie. Deze wist het zich direct te herin-
neren: het hier ging om een huldiging van 3 
leden door destijds voorzitter Jos Berge-
voet. Een huldiging van de toto- en lotto-
commissie. In het kader van het 25-jarig 
bestaan van onze vereniging was er een 
receptie met aansluitend een feestavond 
in zaal Krikke. We hadden toen nog geen 
eigen clubgebouw. 

De Toto-Lotto Commissie zorgde voor het 
ophalen van de formulieren bij alle deel-
nemers en een deel van de opbrengst was 
voor onze club. Deze formulieren werden 
voorzien van een zegel en op vrijdagavond 

naar het verzamelpunt in Zwolle gebracht. 
We deden dit om de beurt in samenwer-
king met de formulieren van voetbal, dat 
scheelde dan weer een ritje. Jan Heideman 
en Riki Klein Woolthuis vielen dan voor ons 
in tijdens de vakanties. 

Tijdens dit jubileum kregen we alle drie een 
oranje wekkerradio. Deze heb ik nog tot 
een paar jaar terug gebruikt. Tonnie voelt 
zich nog nauw betrokken bij onze club en 
maakt met zijn rollator nog een dagelijks 
rondje door ons dorp. Twee dagen in de 
week is hij bij de dagbesteding op het 
Hamel. “Daar zetten ze ons wel aan het 
werk hoor”. We maken er onder andere de 
groenten schoon en daarnaast is het ook 
eens gezellig.

Tonnie, bedankt voor je toelichting op deze 
foto en je hoort natuurlijk thuis op deze 
wall of fame.

Van veilig 
printen 

tot werken 
in de cloud

All to keep you going

www.pcinederland.nl

DW Makelaardij BV
Enkweg 1, 8131 VD  Wijhe

0570-523134
www.dwmakelaardij.nl
info@dwmakelaardij.nl



Sponsor DTTV Wijhe

Sponsor DTTV Wijhe

 Albert Heijn
Boomgaard

AH Boomgaard  Oranjelaan 2  8131 DB Wijhe  tel: (0570) 521 597  fax: (0570) 522 711

GRATIS voor de deur parkeren! Gewoon bij         Boomgaard.

Openingstijden:
Maandag t/m donderdag: 08.00 - 20.00 uur
Vrijdag: 08.00 - 21.00 uur
Zaterdag: 08.00 - 19.00 uur
Zondag: 12.00 - 18.00 uur


