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Van de voorzitter

Beste leden,

Voor jullie ligt er weer een nieuwe Mepper 
met veel nieuwe items. Hopelijk hebben 
jullie allemaal een goede zomer gehad, om 
weer fris en fruitig te starten met tafelten-
nis & dynamic tennis. 

Ik zag dat sommige groepen al weer 
langzaam zijn begonnen met sporten. Dat 
is mooi. We zijn daar denk ik wel weer aan 
toe.

Uit onze ALV zijn een aantal punten geko-
men waar we nog mee aan de gang gaan, 
zoals de laatste puntjes op de i zetten voor 
de statuten en het huishoudelijk reglement. 
We hebben een nieuwe bestuurskandidaat, 
Jos van Duuren, die zich heeft aangemeld 
als penningmeester, omdat Wim en Arjan 
het iets rustiger aan willen doen. Jullie 
hebben inmiddels hier een email van Jan 
Willem hierover gehad tezamen met de 
notulen van de ALV.

Ik kijk er naar uit om jullie allen weer te 
zien in ons mooie clubgebouw van de 
DTTV Wijhe.

Met vriendelijke sportgroet,

Willem Pronk

DTTV Ledenjournaal

Nieuwe leden
Patrick Neulen, De Wandelingen 45 Tafeltennis recreant (sen)
Mohamad Nasab, De Lange Slagen 15 Tafeltennis recreant (sen)
Joke Nolte Joke, Tuurweide 18 Dynamictennis recreant (sen)

Opzeggingen
Toon Hemeltjen Tafeltennis competitie (jeugd)

DTTV Wijhe heeft momenteel 113 leden
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Rabo Clubsupport 2021

Ook dit jaar doet DTTV Wijhe weer mee 
aan Raboclubsupport! Onze penning-
meester heeft zojuist de bevestiging 
binnen gekregen. Dat betekent dat we 
binnenkort weer kunnen stemmen. 
Hoe meer stemmen op DTTV Wijhe, 
hoe hoger de bijdrage die de Rabobank 
schenkt aan onze vereniging.

Het doel is deze keer: een bijdrage voor 
de vervanging van de cv-ketel. Deze zal 
binnen de komende jaren vervangen 
moeten worden. Vorig jaar heeft deze 
actie ons € 454,61 opgeleverd. Het 
jaar daarvoor was dat € 489,10. Alvast 
bedankt voor jullie steun!!

Salland Clubactie

Salland Zorgverzekeringen benadert 
ons ieder jaar met de vraag om onze 
leden een aantrekkelijk overstap-aan-
bod te doen. Voor ieder lid dat over-
stapt naar Salland Zorgverzekering 
ontvangt DTTV Wijhe een bedrag. In de 
bestuursvergadering van 14 december 
2020 hebben we besloten om op der-
gelijke verzoeken niet actief te acteren 
door leden te mailen. 

Schuiftafeltennis

De NTTB is van plan landelijk het schuif-
tafeltennis door te ontwikkelen. Hierbij 
wordt ingezet om tot uniforme spelregels 
en gebruik van materialen te komen. Als 
DTTV zijn we van plan deze variant op het 
gewone tafeltennis in te gaan zetten 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 krij-
gen we de nodige materialen aangeleverd 
en kunnen hiermee zelf aan de slag gaan. 

Tijdens een workshop in Deventer voor de 
trainers heeft Guus kennis kunnen maken 
met het schuiftafeltennis en de leskaarten 
in de praktijk uitgeprobeerd. Dit seizoen 
hopen we hier al mee aan de slag te gaan.
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Hoogtepunten van de jaarvergadering

Op maandag 6 september is met de Alge-
mene Ledenvergadering het seizoen 2021-
2022 officieel geopend. Liefst 25 leden 
bespraken met het elkaar het bijzondere 
coronajaar en wat dit voor het bestuur, de 
commissies en activiteiten betekende. De 
scherpe luisteraar hoorde ook de nodige 
interessante nieuwtjes. De redactie pikte 
enkele highlights voor jullie eruit:

Leden bedankt!
Voorzitter Willem bedankte alle leden voor 
het trouw blijven aan de club ook in coro-
natijd met weinig gelegenheid om te spelen 
zonder lidmaatschap op te zeggen. 

Nog geen concrete plannen uitbreiding
We hebben ruimte gereserveerd in het 
bestemmingsplan voor het sportpark; de 
gemeente heeft ons die ook toegezegd, 
zodat we in de toekomst kunnen uitbrei-
den als dit echt nodig is en het financieel 
haalbaar blijkt.

Jubilaris Gerrie
Alweer 25 jaar geleden werd Gerrie van 
Gelder lid van onze DTTV en nog steeds 
speelt ze met plezier – zelfs twee keer in 
de week: op maandagmiddag dynamic 
tennis en donderdagavond tafeltennis. 
Mooie reden voor een presentje. Nog veel 
mooie jaren erbij gewenst Gerrie!
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WhatsApp – zullen we ballen? 
Veel groepen hebben afgelopen zomer 
lekker doorgespeeld. Geen grote bouw-
werkzaamheden en we mochten eindelijk 
weer. Lang leve WhatsApp voor de onder-
linge afstemming wie wil en kon komen 
spelen. En natuurlijk ons prachtige eigen 
clubgebouw.

Inclusief sporten
Ook DTTV Wijhe gaat mee met de tijd. Het 
bestuur gaat onderzoeken hoe we meer 
diverse groepen kunnen laten sporten in 
ons clubgebouw in het kader van inclusief 
sporten en het Sportakkoord van NOC*NSF 
en zorgen dat iedereen zich thuis voelt en 
met plezier speelt.

66 spelers dynamic tennis en 63 tafeltennis
Deze aantallen zijn exact hetzelfde als 
het jaar ervoor. Natuurlijk zijn er enkele 
leden die beide sporten beoefenen (en dus 
dubbel tellen).

Gezocht: opvolger José
Na vele jaren wil José Eijkelkamp stoppen 
met de Technische Commissie – wie vindt 
het leuk een paar keer per jaar een tafel-
tennistoernooi te organiseren (samen met 
Harry) en de organisatie van competitie-
teams in goede banen te leiden? Het gaat 
niet om veel werk & is ok erg leuk om te 
doen! Geïnteresseerd? Meld je dan bij José 
via secretaris@dttv-wijhe.nl.

Goed financieel jaar
De penningmeester kijkt terug op een 
positief financieel jaar met dank aan 
onder andere trouwe leden en sponsors/
adverteerders, minder energiekosten en 
een tegemoetkoming (onder voorbehoud) 
van de overheid voor gederfde inkomsten 
uit onder andere de kantine. Toch wordt 
ook opgemerkt dat we als club te weinig 

rekening houden met onderhoudskosten 
voor de komende jaren. Het bestuur gaat 
hiervoor een inschatting maken. Voor de 
volgende Ledenvergadering worden de 
financiële rapportages eerder ter inzage 
gelegd.

Leden stemmen tegen contributieverlaging
De handreiking van het bestuur om eenma-
lig de contributiekosten voor alle leden 
te verlagen werd door de leden sympa-
thiek gevonden, maar ook niet nodig. In 
stemming werd unaniem besloten hier 
geen gebruik van te maken en het liever te 
reserveren voor toekomstige tegenvallers 
en een iets groter budget voor bijvoorbeeld 
de feestavond en een activiteit voor de 
jeugd. Het bestuur neemt dit in beraad. De 
bondscontributie voor competitiespelers 
wordt verrekend met komend seizoen en 
de inflatiecorrectie à 2% wordt zoals voor-
gesteld toegepast. 

Huishoudelijk reglement/statuten
Bij deze punten hebben we uitgebreid 
stilgestaan. Suggesties voor aanpassin-
gen kunnen nog worden doorgegeven 
tot 30 september 2021. Op advies van de 
Ledenvergadering wordt de concepttekst 
eerst ter beoordeling nog aan het Bonds-
bestuur voorgelegd, om een nog completer 
en perfecter document aan de notaris 
voor te kunnen leggen. Het bestuur stuurt 
op verzoek van de Ledenvergadering het 
document per mail aan alle leden. Een lijst 
met wijzigingen kan opgevraagd worden.

Bestuursverkiezingen
• Guus Bergevoet en Gerrit Oosterink 

waren aftredend en zijn onder applaus 
herbenoemd.

• Vanwege het terugtreden van penning-
meesters Arjen Bakker en Wim Heuvink 
(tevens bestuurslid) was een vacature 
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ontstaan. Tot de vergadering was 
nog geen opvolger gevonden. Na een 
toelichting tijdens de ALV heeft Jos van 
Duuren de bestuursfunctie in beraad 
genomen en zich inmiddels kandidaat 
gesteld. Meer informatie volgt binnen-
kort per mail.

Continuïteitscommissie
Vanwege een nieuwe wet moeten we als 
DTTV sinds 1 juli een continuïteitscommis-
sie instellen in het kader van de WBTR van 

minimaal twee leden die in geval van cala-
miteiten de vereniging tijdelijk bestuurlijk 
draaiende kunnen houden. Jos van Duren 
en Adri de Koning hebben zich hiervoor 
aangemeld. Door de aanstelling van Jos 
van Duren als penningmeester zal hij deze 
functie overdragen aan Wim Heuvink.

De notulen van de ledenvergadering zijn 
inmiddels per mail aan alle leden verzon-
den.

Competitie tafeltennis

De seniorencompetitie zal er dit seizoen 
iets anders uitzien dan gebruikelijk. 
De competitiecommissie vindt het niet 
verantwoord om een volledige competi-
tie van 10 rondes/weken te laten spelen. 
Er kunnen dan namelijk niet genoeg vrije 
weken ingeroosterd worden om eventu-
ele uitgestelde wedstrijden in te halen. 
Daarom worden 2 extra vrije weken 
ingeroosterd in het schema.

Tevens vindt de competitiecommissie 
het belangrijk om in te zetten op uitspe-
len van de competitie.

Er is daarom gekozen voor poules van 
6 (of 5) teams die een halve competitie 
van 5 rondes spelen, dus alle teams 
eenmaal tegen elkaar. Daarna wil men 
- als de situatie het toelaat - alle poules 
splitsen in twee subpoules van 3 (of 2) 
teams met nog 3 (of 2) rondes/weken. 

De competitiecommissie hoopt dit 
schema volledig uit te kunnen spelen, 
maar mocht er iets zijn waardoor dit 
niet kan, zijn er 2 scenario’s om tot een 
eindstand te komen:
1)  Bij het gedeeltelijk spelen van een 

poule: de stand na de halve compe-
titie;

2)  Bij volledig uitspelen van een poule: 
de stand na de volledige competitie.

De speelweken zijn: 
1. Week 38: 20-09 t/m 25-09
2. Week 39: 27-09 t/m 02-10
3. Week 40: 04-10 t/m 09-10
4. Week 43: 25-10 t/m 30-10
5. Week 44: 01-11 t/m 06-11
6. Week 47: 22-11 t/m 27-11
7. Week 48: 29-11 t/m 04-12
8. Week 49: 06-12 t/m 11-12
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Verjaardagskalender

Jarigen september
Herman Post 15 september
Peter van Emmen 26 september
Leroy van Weeghel 29 september

Jarigen oktober
Inge Ruiter 11 oktober
Geertje Beltman 12 oktober
Adri de Koning 22 oktober
Gerard van Assen 23 oktober
Corrie Dijkslag-van Dijk 23 oktober
Gerrit Schuurman 29 oktober
Anita Kingma-Zoon  30 oktober

Jarigen november
Willy Beltman 8 november
Jacqueline Buis 13 november
Dirk Dijkslag 14 november
Monique Liefers 6 november
Mohamad Nasab 19 november
Tonny Teekema 30 november
Gerrit Voskes 3 november
Marian Westenenk 26 november

Jarigen december
Herbert Heuvink 2 december
Jacqueline Kiekebosch 8 december
Yvonne Kolkman 8 december 
Marco Kattenberg 12 december
André van der Klok 12 december
Will Winkelhorst 14 december
Bryan Klomp 21 december
Elly Kok 22 december
Arjen Bakker 27 december
Gerrit Oosterink 28 december
Wilma Sanders 28 december
Kees Pennekamp 31 december

Clubkampioenschappen 
senioren

In de week van 13 t/m 18 december vinden 
dit jaar de clubkampioenschappen voor de 
senioren plaats. 
Ma 13 dec 20.00 uur Competitiespelers
Di 14 dec 20.00 uur Dinsdag recreanten
Zat 18 dec 16.00 uur Zaterdagmiddag
  recreanten

De inschrijfformulieren hangen vanaf eind 
oktober in het clubgebouw.
Je kunt je ook per mail opgeven bij de TC 
tc@dttv-wijhe.nl. Opgave is mogelijk t/m 
dinsdag 7 december. 

Nieuwjaarsteamtoernooi

Het nieuwjaarsteamtoernooi wordt gehou-
den op dinsdag 4 januari 2022, aanvang 
20.00 uur. De deelnemers worden op de 
wedstrijdavond op basis van sterkte in 2 
groepen verdeeld. In elke ronde worden 
de teams opnieuw samengesteld met een 
speler uit de sterkere groep en een speler 
uit de minder sterke groep. Elke wedstrijd 
bestaat vervolgens uit 2 enkelspelen en 
een dubbelspel. Per individuele speler 
wordt het aantal behaalde punten bijge-
houden. De laatste ronde zal uiterlijk om 
22.30 uur starten, waarna de einduitslag 
wordt opgemaakt. 

Inschrijven kan t/m donderdag 30 decem-
ber bij de TC tc@dttv-wijhe.nl. of via het 
inschrijfformulier op het prikbord in de 
zaal. De kosten bedragen 2 euro per per-
soon. Het toernooi gaat alleen door bij een 
minimum aantal deelnemers van 8. 
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Jeugdnieuws

De trainingen op maandag- en donderdag-
avond zijn inmiddels weer volop gestart. 
Voor ons eerste jeugdteam gaat het wel-
licht een spannend seizoen worden.

v.l.n.r. Niek Esselink  - Tom Woesthoff - 
Tom Esselink

Na jaren van afwezigheid is onze club 
weer vertegenwoordigd  in de landelijke 
competitie. Naast de reguliere trainingen 
krijgen de jongens binnen het regionale 
trainingsnetwerk extra trainingen aan-
geboden. Deze worden gegeven door de 
NTTB -jeugdbondcoach Titus Damsma. 
Wellicht kunnen onze jongens hiermee een 
verdere ontwikkeling binnen het tafelten-
nis doormaken. In de volgende Mepper 
zullen we zeker verslag gaan doen van hun 
bevindingen.

Het tweede jeugdteam gaat uitkomen in de 
3e klas en voor dit team zal het zeker een 
mooie kluif gaan worden. Inmiddels met al 
enige ervaring in de competitie zal ze zeker 
ook verder gaan brengen. 

v.l.n.r. Koen Geurts - Bryan Klomp -  
Justin Pol

v.l.n.r.  Lotte Winkelhorst - Lars Dekker  -  
Sytse Groten

Het derde jeugdteam doet dit jaar met de 
spelers voor het eerst mee aan de compe-
titie. ze gaan hiervoor uitkomen  in de 4e 
klas. Vorig jaar was het al de bedoeling om 
mee te gaan doen, maar kon toen helaas 
niet doorgaan vanwege de Covid-beper-
kingen.

Veel succes
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Glazen Bol trofee

Na het stopzetten van de competitie vorig 
jaar vanwege de Covid 19, kunnen we 
nu eindelijk weer achter de tafel met een 
nieuw seizoen voor de boeg. We gaan ons 
opmaken voor de najaarscompetitie tafel-
tennis, waarin 2 senioren- en 3 jeugdteams 
uit gaan komen. Het 1e jeugdteam gaat 
uitkomen in de landelijke competitie en is  
natuurlijk trots. We zijn nieuwsgierig wat 
hun verwachtingen zijn. Met toch weer 
nieuwe indelingen voor alle teams, zal 
het wellicht moeilijk zijn een voorspelling 
te doen. Gelukkig hebben we daar onze 
Glazen bol voor om onze teams daarin bij 
te staan. Een kijkje in die glazen bol heeft 
het volgende opgeleverd.

Jeugdteam 1
Dit team met Tom Woesthoff, Tom en Niek 
Esselink komt voor het eerst uit in de lan-
delijke competitie. Met tegenstanders als 
Arnhem, Amsterdam, Enschede en onder 
andere Hilversum klinkt het toch even 
anders. Dit betekent wat meer reizen en 
nieuwe tegenstanders. Vanuit de landelijke 
toernooien kennen ze al wel een speler 
van Amsterdam en 2 spelers uit Enschede. 
Aangezien ze destijds van deze spelers 
konden winnen, zijn de verwachtingen 
hoopvol. In de glazen bol zagen ze een 
mooie 3e plaats met 55 punten

Jeugdteam 2
Dit team gaat uitkomen in de 3e klasse 
met Bryan Klomp, Koen Geurts en Justin 
Pol. De jongens doen mee aan de flexcom-
petitie: 10 partijen per wedstrijd incl. een 
dubbel waarbij ze met 2-3-of 4 spelers 
tegen elkaar uit mogen komen. Het zal 
een pittige uitdaging worden volgens 
de jongens, maar ze gaan ervoor. Geen 
training wordt overgeslagen en ze komen 

goed beslagen ten ijs. Met een 4e plaats en 
30 punten hopen ze zich in ieder geval te 
handhaven.

Jeugdteam 3
Voor het eerst gaat dit team deelnemen 
aan de competitie met de spelers Lars 
Dekker, Lotte Winkelhorst en Sytse Groten. 
Ook zij doen mee aan de flexcompetitie en 
gaan zeker hun best doen om hun partijen 
te winnen. Zo voor de eerste keer is hand-
having een mooie wens met een voorspel-
ling van de 5e plaats met 18 punten.

Seniorenteam 1 
Het eerste team met Adri de Koning, Riki 
Klein Woolthuis, Bennie Mulder en Guus 
Bergevoet komt dit seizoen uit in de 4e 
klasse. Omdat het competitieprogramma 
nog niet bekend was, zijn ze maar uit-
gegaan van de punten per gewonnen 
wedstrijd. Het aantal teams per poule kan 
namelijk nog verschillen. We hebben met 
elkaar zitten turen in die glazen bol en 
zagen allemaal wat anders. Hebben toen 
maar besloten voor het gemiddelde te 
kiezen. Dat gaat een 3e plaats worden met 
een gemiddelde van 4 punten per wed-
strijd.

Seniorenteam 2
Onder aanvoering van Gerrit Oosterink 
komt dit team uit in de 5e klas. Ze krijgen 
dit seizoen versterking van Patrick Neulen. 
Samen met Leroy van Weeghel en Harrie 
Geerligs is het team compleet. Elke don-
derdagavond zijn we met ons team aan het 
trainen en zal zijn vruchten af gaan werpen 
We zijn van plan om niet onder te doen 
voor het 1e team en gaan ook een derde 
plaats halen met gemiddeld 4 punten per 
wedstrijd.
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Met name Leroy heeft in het voorgaande 
seizoen veel indruk gemaakt en met 
nieuwkomer Patrick gaat dat zeker lukken.

Tot zover alle voorspellingen door de 
verschillende teams gedaan. Ze staan er 

allemaal weer positief in en we gaan ze in 
ieder geval aanmoedigen. We hopen mooie 
en sportieve wedstrijden te gaan zien.

Namens de redactie allen succes.

Teamindeling

Jeugd 1, landelijk Jeugd 2, 3e klasse Jeugd 3, flex
Tom Woesthoff Bryan Klomp Lars Dekker
Tom Esselink Koen Geurts Lotte Winkelhorst
Niek Esselink Justin Pol Sytse Groten

Senioren 1, 4e klasse Senioren 2, 5e klasse
Adri de Koning Gerrit Oosterink
Riki Klein Woolthuis Patrick Neulen
Bennie Mulder Leroy van Weeghel
Guus Bergevoet Harrie Geerligs

Nieuwe penningmeester

Op de Algemene Ledenvergadering gaf het bestuur aan nog steeds op zoek te zijn 
naar een nieuwe penningmeester. Tijdens deze vergadering kwam er geen naam 
“op tafel”. Gelukkig kregen we al snel daarna een melding: Jos van Duuren stelt zich 
beschikbaar.

Het bestuur draagt Jos dan ook voor om deze functie te gaan vervullen. Tegen-
kandidaten of bezwaren kunnen tot uiterlijk 3 oktober 2021 gemeld worden bij ons 
secretariaat: secretaris@dttv-wijhe.nl

Hierdoor zal Jos zijn functie in de nieuw ingestelde continuïteitscommissie weer 
moeten opzeggen. Een uitstekende vervanger hebben we gevonden in de persoon 
van Wim Heuvink.



18

DTTV ruimt wederom IJsseloevers op

Op zaterdag 11 september heeft onze club 
opnieuw meegedaan aan de actie Schone 
Rivieren. Tijdens de schoonmaakactie, die 
onder andere wordt georganiseerd door 
IVN Natuureducatie en de Gemeente Olst-
Wijhe, maakten diverse verenigingen een 
stuk van de IJsseloevers schoon. Martin 
Kinds , Henk Stegeman, Jacqueline Kieke-
bosch, Willem Pronk, Guus Bergevoet, Dirk 
Dijkslag en `gastrapers` Karin van ´t  Riet 
en Ge Boerkamp maakten de IJsseloever 
tussen Herxen en boerderij De Paddenpol 
in Wijhe schoon.

Tijdens het zwerfvuilrapen was duidelijk 
zichtbaar dat er eerder deze zomer hoog 
water is geweest: de oevers waren dit jaar 
door de vele regenval en het rivierwater 
welig begroeid. Met het zwerfvuil viel het, 

een beetje tegen de verwachting in, echter 
alleszins mee. `Dat is natuurlijk hartstikke 
super, maar je wilt anderzijds natuurlijk 
ook het gevoel hebben dat je het niet voor 
niets doet’, zei Henk.  

Omdat er voldoende menskracht was 
zijn daarom de bermen van het fietspad, 
de provinciale weg en de ventweg ook 
meteen schoongemaakt. De uiteindelijke 
oogst bleef met drie vuilniszakken en wat 
`grootvuil` beperkt. Er was in ieder geval 
genoeg tijd om te genieten van de natuur 
en gezellig bij te praten en sterke verhalen 
uit te wisselen.  Na een wandeling van 
ongeveer anderhalf uur werd afgesloten 
met koffie en door AH Boomgaard gespon-
sorde speculaas.

De raapgroep met in het zwart plogger Rien die al hardlopend zwerfvuil verzameld. Willem 
Pronk ontbreekt op de foto.
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Olst-Wijhe groenste gemeente Overijssel?
Olst-Wijhe kan zich verheugen in een 
actieve groep van zwerfvuilrapers die 
ervoor zorgt dat jaarlijks veel rotzooi uit 
de natuur wordt gehaald. Op deze manier 
leveren ze een grote bijdrage aan de wens 
om Olst-Wijhe de groene woongemeente 
te houden die het is. Misschien kunnen we 
ooit wel weer de groenste gemeente van 
Overijssel worden, zoals Wijhe in 2005 al 
een keer het groenste dorp van Overijssel 
was. DTTV en de gemeente zijn al enige 
tijd in gesprek om te kijken hoe er samen-
gewerkt kan worden om stappen te maken 
op dit vlak.

Adoptie van wegvak of wijk
Het plan is dat DTTV voor een langere 
periode een wegvak of wijk gaat adopte-
ren dat ze periodiek zwerfvuilvrij maken.  
DTTV levert hiermee een bijdrage aan het 

bestrijden van de zwerfvuilproblematiek. 
De gemeente Olst-Wijhe op haar beurt is 
aan het onderzoeken op welke manier ze 
de inzet van DTTV op dit vlak kan waarde-
ren. Op dit moment is er nog sprake van 
een pilot. Ondertussen wordt echter ook 
onderzocht of het mogelijk is om met het 
bruisende verenigingsleven dat Olst-Wijhe 
rijk is, een adoptieplan te realiseren, waar-
mee de hele gemeente zwerfvuilvrij kan 
worden gehouden.

Verenigingen die eens van gedachten 
willen wisselen over de mogelijkheden, 
voorwaarden en voordelen van een derge-
lijk adoptieplan worden van harte uitgeno-
digd om hierover contact op te nemen met 
Dirk Dijkslag, dirkdijkslag@kpnmail.nl.

AED-cursus

Het bestuur is van mening dat in iedere 
trainingsgroep (zowel bij tafeltennis als 
dynamictennis) minimaal één lid zou 
moeten kunnen omgaan met de AED. 
Dat is momenteel niet het geval.

Wij hebben daarom besloten om de 
AED-cursus opnieuw te organiseren. 
Ook ouders/begeleiders die regelma-
tig 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.

Een uitnodiging voor opgave ontvangt u 
binnenkort in uw mail.

Opgave bij: Jan Willem Jonker: 
secretaris@dttv-wijhe.nl
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De dinsdagavondgroep trugge naar ‘t oale normaal

Tsja leg dat maar eens uit. Wat is het oude 
normaal in ons geval. Stelletje oallegies 
die achter ne toafel heen en weer rennen 
is dat normaal? En maar heister’n tegen 
een balletje die er ook niets aan kan doen. 
We noemden ons spelletje voor het gemak 
een wintersport (of 2e herfst). En die winter 
duurde dan van medio september tot en 
met ongeveer mei. De start van het nieuwe 
winterseizoen werd altijd ingeluid door 
de Wiejese Diekdaogen. De eerste dins-
dag daarna trapten we altijd af met een 
barbeque op ons Pingpong Honk. Dit om 
de gang hier naar toe weer in het roestig 
wordende geheugen te krijgen.  

Nu zijn er 2 zaken die dit doorbroken 
hebben. Enerzijds: we gaan tegenwoor-
dig de hele zomer door, anderzijds: er zijn 
al 2 jaar geen Wiejese Diekdaogen meer 
geweest. Het circadiaanse ritme was 
volledig verstoord. Voor de autisten onder 
ons liep dat helemaal spaak. Je wist niet 
meer wat te doen, dus ie krabt ok woar ’t 
oe niet jökt. Verandering is niet altijd goed. 
Immers Oale honden kö’j slecht blaffen 
leren.

En u weet: Een zittend pak prakkezeert 
aait wat. Dus De Sikke en Der Alte hebben 
hun koppen bij elkaar gestoken (toch 
knap, de ene zat in Italië en de ander is een 
pensionado en weet niets van Zoom en 
Teams) en hebben toch maar een barbecue 
georganiseerd. Jaha, de oale haezen kent 
de stroppen. Dit weerzien mocht dinsdag 
de 14e september plaatsvinden. Meer-
dere wilden vervolgens helpen want twee 
luien rekt veer. Tsja en met de Metworst 
als keukenprinses in ons midden kon dit 
natuurlijk niet mis gaan. Hi löp zich het gat 
uut ’n hoaken om ons allen van de nodige 
koolhydraten te voorzien. Het duurde dan 
ook niet lang voordat de bekende sfeer er 
weer goed inzat. Ons motto: Better een 
kregelkop dan een doedeldop!
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Van de kantinecommissie

Het nieuwe seizoen (2021/2022) is 
begonnen en gelukkig zijn we vanaf 
5 juni weer open na ruim 8 maanden 
gesloten te zijn geweest i.v.m. “Corona”. 
Op het moment van schrijven is het 
nog met voorwaarden zoals 1,5 meter 
en contactregistratie. Deze voorwaar-
den zullen per 25 september gewijzigd 
worden. Nadere informatie hierover 
ontvangen wij nog van de NTTB en/of 
NOC/NSF.

Het kantine-assortiment is uitgebreid 
met vulkoeken e.d. Deze gaan € 0,75 
kosten. Verder is door de kantine-
commissie besloten om (na vele jaren 
onveranderde prijzen) nu een aantal 
kleine prijsverhogingen door te voeren 
vanwege de hogere inkoopprijzen.

• Van € 0,80 naar € 0,90 gaan bounty, 
mars, M en M’s, snickers, twix, chips 
en bifi worstje.

• Van € 1,00 naar € 1,10 gaan koffie, 
thee, bitter lemon, cassis, cola, 
rivella, sinas, 7-up en Spa rood.

• Van € 1,50 naar € 1,60 gaan AA drink, 
extran, glas wijn, bier (fluitje, alc. vrij, 
radler en Brand.

• Van € 1,75 naar € 1,90 gaat bier 
(groot glas)

• Verder zijn er nog aanpassingen 
voor etenswaren (tosti, bal gehakt en 
kipspies) etc.

De kantinecommissie wenst een ieder 
een mooi seizoen toe, hopelijk zonder 
beperkende maatregelen vanuit de 
overheid.

Ach het bleef dan ook nog lang onrustig. 
Want ie mut ’t vleis goed onder de pekkel 
hoalen. Dus dat deden we dan ook maar. 
Ook de kas moet immers weer gespekt 
worden. Maar wat ons daarnaast weer 
opviel is dat er nog weinig gehoor is gege-
ven aan de oproep voor meer dames op de 
dinsdagavond. Het moet weer allemaal van 
’t Kraal’nvrouwchie komen. Maar vrolleu 
stank is malleu pannekoeke. Dus dan moet 
het wel een win-win situatie worden. We 
zijn benieuwd.
Iedereen een goed en sportief seizoen 
gewenst.

Ik zeg: Goedgaon!
Uw scribent van de avond,
Rudi Kingma
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Even voorstellen

Patrick Neulen
Ik ben Patrick Neulen en woon sinds twee jaar aan De Wan-
delingen in Wijhe. Ik woon samen met mijn vriendin Janet en 
heb 3 kinderen: Rick, Dennis en Suzanne. Ik werk als unitleider 
bij de Beaphar in Raalte waar ik iedere dag op de fiets naar toe 
ga. Mijn hobby’s zijn fietsen, voornamelijk mountainbiken, en 
klussen aan mijn eigen huis en sinds kort ook tafeltennis. Ik 
was op zoek naar gezelligheid en iets wat ik fysiek ook aankan 
en zodoende ben ik bij tafeltennis uitgekomen en ik woon er 
ook nog dicht bij. Ik heb nu al een aantal keren meegedaan en 

wat mij opvalt is hoe makkelijk je in de groep opgenomen wordt. Mocht iemand vragen 
hebben, schroom niet mij aan te spreken. Zelf denk ik dat ik best wel toegankelijk ben.
Sportieve groet, Patrick Neulen

Mohamad Nasab
Mijn naam is Mohamad ik woon aan De Lange 
Slagen (ben bijna buurman van de DTTV) samen met 
mijn vrouw Rasha en twee zonen: Taleb en Cheb en 
een dochter Lana, het mooiste meisje op de wereld.  
Ik ben geboren in Abu Dhabi in de Verenigde Arabi-
sche Emiraten. Ik heb daar de High School gevolgd 
en daarna ICT gaan studeren bij de Damascus 
Universiteit in Syrië. In 2015 ben ik naar Nederland 
gekomen. In Zwolle heb ik Nederlands geleerd op de 
taalschool. Daarna ben ik Netwerkbeheer en Cloudbeheer gaan studeren aan Saxion in 
Deventer. Ik heb nu ook werk gevonden bij een ICT-bedrijf in Deventer. Ik hou van de tele-
scoop en heb er ook twee thuis en doe mee aan activiteiten in Wijhe. Ik hou ervan om naar 
de sterren en planeten te kijken. Ik hou ook van tafeltennis; daarom kom ik op dinsdag-
avond spelen bij DTTV Wijhe.

Joke Nolte
Hallo, ik ben Joke Nolte. Ik ben getrouwd en we hebben samen een tweeling. Onze dochter 
woont in Nunspeet en onze zoon in Delft en we hebben twee kleinkinderen. Ik ben vrijwil-
ligster in de Wereldwinkel, lees graag en wandel regelmatig. Ik ga al jaren op woensdag-
avond naar de gym en donderdagavond ging ik altijd aqua joggen in Raalte, maar daar 
ben ik door de corona mee gestopt. En om toch wat te blijven doen ben ik via Hanneke van 
Aefst  bij dynamictennis gekomen. Ik vind het een mooie sport al moet ik nog veel leren, 
want ik had geen enkele ervaring met dynamic tennis. Ik ben heel fijn in de groep opge-
nomen we spelen op maandagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur en ik ga er met veel plezier 
naar toe.

Met vriendelijke groet, Joke Nolte
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Dynamictennis competitie IJsselstreek 2020-2021

Gelukkig zijn de coronamaatregelen verruimd en kunnen we weer nadenken over het 
opstarten van de competitie Dynamictennis District IJsselstreek. We hadden de stille 
hoop om de opgave van vorig seizoen gewoon te kunnen kopiëren met een andere datum 
erboven, maar helaas! Enkele teams moesten om verschillende redenen afhaken en beide 
poules zijn nu iets ingekort. De poule-indeling ziet er als volgt uit:

poule	A	
	    

poule	B	
	  WSV1	

	  
WSV3	

WSV2	
	  

Wijhe2	
DTTC1	

	  
Wijhe3	

DTTC2	
	  

Olst1	
Wijhe1	

	  			

De	teamindeling:	
poule	 team	 #	 naam	
A	 Wijhe1	 1	 Bert	Eikelenberg	

	  
2	 Jan	Willem	Jonker	

	  
3	 Willy	Beltman	

B	 Wijhe2	 1	 Ben	Habers	

	  
2	 Gerry	Roelofs	

	  
3	 Gerrit	Oosterink	

	  
4	 Wim	Voskamp	

B	 Wijhe3	 1	 Marianne	Jonker	

	  
2	 Jos	Bergevoet	

	  
3	 Gerda	Beltman	

	  	 	
	

	

Hierbij	moet	worden	aangetekend	dat	het	team	Wijhe	3	voor	het	eerst	deelneemt	aan	deze	
competitie.	In	poule	A	speelt	ieder	team	8	wedstrijden	(4x	uit	en	4x	thuis)	terwijl	dat	in	poule	B	6	
wedstrijden	zijn.	De	wedstrijden	worden	op	maandag-	en	dinsdagochtenden	gespeeld.	
Zie	voor	het	rooster	onze	website:	www.dttv-wijhe.nl!	

We	wensen	alle	teams	veel	succes!	
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Hierbij moet worden aangetekend dat het 
team Wijhe 3 voor het eerst deelneemt aan 
deze competitie. In poule A speelt ieder 
team 8 wedstrijden (4x uit en 4x thuis) 
terwijl dat in poule B 6 wedstrijden zijn. 
De wedstrijden worden op maandag- en 
dinsdagochtenden gespeeld.
Zie voor het rooster onze website: 
www.dttv-wijhe.nl!

We wensen alle teams veel succes!
Ook de 3 andere districtscompetities 
in Nederland en de landelijke Eredivisie 
worden weer opgestart.

Jan Willem Jonker
Competitieleiding Dynamic Tennis 
District IJsselstreek

Clubkampioenschappen dynamictennis
Nu de nieuwe RIVM-maatregelen zich in 
positieve zin doorzetten kunnen we weer 
plannen maken om de Clubkampioen-
schappen op te gaan zetten. Binnenkort 
zullen we de dynamic-leden hierover infor-
meren via mail.

Trainingen dynamictennis
Nu “het gewone leven” weer op gang komt 
kunnen we ook weer de trainingen voor 
dynamictennis aanbieden, die vorig sei-
zoen zo succesvol waren. Dit is tevens een 
mooie gelegenheid voor onze nieuwe leden 
om kennis te maken met dynamictennis 
bij onze vereniging. We zijn in gesprek met 
onze trainers Bert Liefers en Dirk Dijkslag!
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Nederlands Kampioenschap dynamictennis
Op 2 oktober aanstaande wordt de NK 
dubbel weer georganiseerd. Na het uitval-
len van de NK dubbel in 2020 zal deze dit 
jaar gelukkig wel weer doorgang vinden. 
Het toernooi wordt gehouden in Sporthal 
Oost in Veenendaal. Voor inschrijving en 
verdere info: 
dynamictennis.nl/toernooien/44 

Open Gelderse Kampioenschappen dynamic-
tennis
Zaterdag 23 oktober is het weer zover. De 
Open Gelderse kampioenschappen heren 
en dames dubbel wordt weer georgani-
seerd. Zoals de laatste jaren vindt het toer-
nooi plaats in sportaccommodatie Walbur-
gen, Nijmeegsestraat 65c, 6691 CM Gendt. 
Er wordt damesdubbel en herendubbel 
gespeeld in de 55- en de 55 + -klasse. Voor 
inschrijving en verdere info:
dynamictennis.nl/toernooien/46 

In de genen

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 uitgave van de Mepper een nadere 
kennismaking met Wil Winkelhorst en zijn 
dochter Lotte. 

Zowel vader als dochter spelen sinds eind 
2019 bij onze club tafeltennis. Wil groeide 
op in zijn geboorteplaats Eibergen in een 
gezin met 3 broers en 1 zus. Zijn ouders 
deden niet aan sport; vader werkte er in 
ploegendienst en zijn moeder zorgde voor 
het huishouden. Zo ging het bij de meeste 
gezinnen in die dagen. 

Wil: ‘In Eibergen konden we toen kiezen 
uit voetbal of tennis. Ik koos voor het 
voetbal, net zoals mijn oudere broers het 
ook al hadden gedaan. In Eibergen had je 
destijds nog keuze uit 3 clubs en het werd 
de voetbalclub DES (Door Eendracht Sterk). 
Ze vonden me een snelle jongen en mocht 
daarom rechtsbuiten spelen in het team. 
Naast de snelheid heb je natuurlijk ook een 

goede voorzet nodig, maar deze belandde 
geregeld achter het doel. Hier heb ik met 
mijn broers tot mijn 18e gespeeld.’
Na het Atheneum in Groenlo ging Wil naar 
de pedagogische academie in Doetin-
chem. ‘Naast de lerarenopleiding had ik 
ook zaalsporten in het pakket en mocht 



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



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



31

gymles geven op school. Tijdens mijn 
eerste baan in Hengelo voor de klas heb 
ik kennis kunnen maken met volleybal en 
heb dit ook in clubverband gespeeld. Met 
mijn 2 broers ben ik nog wel klompenvoet-
bal blijven spelen. Tijdens een uitje naar 
Preston Palace in Almelo speelde ik voor 
het eerst een potje squash met onze sport-
docent judo. Hij was een kop groter en 10 
kilo zwaarder. Hij kon zo hard slaan dat ik 
na afloop de rode plekken op mijn benen 
had. Toch hebben we dat samen nog vaak 
gespeeld en na een jaar kon ik eindelijk van 
hem winnen.’ 

Na Hengelo lonkte het buitenlandse 
avontuur en kreeg Wil een baan bij Ballast 
Nedam. ‘Hiervoor werd ik uitgezonden naar 
Rijad in Saudi-Arabië om onderwijs te gaan 
geven in de compound. De werknemers 
kwamen met hun gezinnen hier naartoe en 
de kinderen kregen gewoon school als in 
Nederland. We stonden hier ook onder toe-
zicht van de Onderwijsinspectie. Er waren 
mooie squashbanen en heb tegen verschil-
lende nationaliteiten mogen spelen. Buiten 
het terrein speelden we ‘s avonds op een 
gravelveld wel eens een potje voetbal 
tegen de locals.

Daarna ging ik voor een periode van 2 jaar 
naar Engeland om er les te gaan geven op 
een internationale school. Ook daar ben ik 
squash blijven spelen. Via Shell kwam ik in 
Nigeria terecht op een Nederlands/Engelse 

school met 14 docenten. Daar is een einde 
gekomen aan mijn voetbalcarrière na een 
voetbalwedstrijd van onze school. Ik was 
nogal fanatiek en werd met 2 gele kaarten 
van het veld gestuurd. Als directeur van de 
school had ik eigenlijk een voorbeeldfunc-
tie en dit kon natuurlijk niet.’

In 2001 ben ik weer terug gekomen in 
Nederland en het onderwijs was inmiddels 
zo anders, dat ik er geen goed gevoel meer 
bij had. Via een kennis kwam ik bij toeval in 
de automobielhandel bij Pouw in Deventer. 
Voor meerdere vestigingen doe ik daar nu 
al 15 jaar de planning en logistiek. Van-
wege de drukte schoot al het sporten erbij 
in totdat ik de DTTV ontdekte. Mijn dochter 
Lotte was op zoek naar een nieuwe uitda-
ging in de sport. Het paardrijden en daarna 
hockey bracht niet wat ze verwacht had. 
Misschien tafeltennis? We hebben nog in 
Olst gekeken, maar daar was geen jeugd 
meer. Toen kwam Wijhe in beeld. 

Ik weet nog goed die eerste kennismaking, 
ze kon gelijk aan de slag en meedoen met 
de groep. Ik mocht toen zelf ook even 
meekijken en heb toen ook nog een balletje 
mogen slaan. Guus adviseerde me maar 
eens op de dinsdagavondrecreanten te 
gaan kijken en eens mee te doen. Sinds-
dien ben ik, net als mijn dochter, verknocht 
geraakt aan deze leuke sport. Moet het 
toch wel in de genen zitten!
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Wall of fame

Deze uitgave van de Mepper in de rubriek 
Wall of fame zien jullie een foto van Ina 
Hasscher met enkele van haar pupillen tij-
dens de uitreiking van de prijzen vanwege 
het behalen van het kampioenschap in de 
competitie. Over de kinderen op de foto is 
was enige onduidelijkheid, maar na enig 
navragen moet het hier gaan om Michiel 
Albers, Arno en Mariëlle Corbee en Jeroen 
Diepenbroek. 

Ina gaf training aan de jongste groep op 
woensdagmiddag. Destijds had ze Saskia 
Liefers als kleuter ook in de groep en zij 
behoorde op latere leeftijd tot de top 10 bij 
de dames in Nederland. Jan Wiemer had 
als trainer de oudere kinderen onder zijn 
hoede en van hem kreeg Ina ook veel tips 

en heeft van hem veel kunnen leren. Ze 
was in die tijd heel veel in de zaal aanwe-
zig. De zaterdagmorgen, de trainingavon-
den van haar kinderen en elke woensdag-
middag met soms meer dan 18 kinderen. 
Ook nog een tijdje op de zondagochtend, 
was best pittig. Later zijn de trainingen 
overgenomen door Annemarie Liefers. 

Wat Ina daarna is gaan doen? ‘Na mijn 
competitietijd ben ik overgestapt naar de 
reuzegezellige dinsdagavondgroep, waar 
ik in de beginjaren de volgende morgen 
pijn in mijn kaken had van het lachen. Wat 
een plezier hadden we. Al die jaren ben ik 
steeds actief geweest en hoop dat mijn 
knie me weer toestaat om een balletje te 
slaan.
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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
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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


