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Van de voorzitter

Beste leden,

Alweer de laatste Mepper van 2021.
Het is al met al weer een turbulent jaar 
geweest met alle maatregelen betreffende 
de Corona. Dit houdt ons helaas wel erg 
bezig als club en we zijn nog onzeker hoe 
dit verder uitpakt in 2022. Maar ondank de 
wat mindere tijden, wil ik toch alle spon-
sors, adverteerders maar natuurlijk ook de 
leden met al hun steun en support naar de 
DTTV Wijhe.

In deze Mepper nog een leuk verhaal over 
onze inspirator Herbert die 50 is geworden. 
Op de bestuursvergadering hebben we 
Arjen Bakker en Wim Heuvink nog een leuk 
presentje aangeboden, omdat zij na zoveel 

jaren hebben bedankt als penningmeester. 
Klasse dat ze zich allemaal zoveel jaar 
hebben ingezet voor de DTTV Wijhe. 

We zagen dat zich veel leden hebben 
opgegeven voor de AED cursus. Vanuit 
het bestuur vinden we het belangrijk dat 
er in iedere groep wel iemand is, die deze 
training heeft gehad. De cursus schuiven 
we even door naar begin 2022 i.v.m. de 
maatregelen, maar we laten hem zeker 
laten doorgaan.

Verder zien we dat de jeugd het heel 
goed doet in de landelijke competitie, een 
strakke 2e plaats in Landelijk C.  Bij het 
schrijven van dit voorwoord, met nog een 
wedstrijd te gaan, hopen we natuurlijk dat 
ze de eerste plaats gaan pakken. Ga ervoor 
jongens!

Verder wens ik alle leden, sponsors en 
adverteerders een mooie Kerst en een 
gezond 2022 toe. 

Met vriendelijke sportgroet,
Willem Pronk

Van de redactie

Dank voor jullie inbreng bij de invulling 
van ons clubblad het afgelopen jaar. Dat 
jullie in het nieuwe jaar je energie en soms 
ook je sores weer kwijt kunt in onze mooie 
sport. Maar er bovenal ook energie uit 
mag halen. Het nieuwe jaar vol vertrouwen 

tegemoet te zien en elkaar hierin bij de 
hand te nemen. 

De redactie wenst iedereen,
Fijne Kerstdagen en een voorspoedig en 
gezond 2022.
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DTTV Ledenjournaal

Nieuwe leden
Wilroy van der Ven, Rijksstraatweg 79, 8121 ED  Olst Tafeltennis recreant (sen)
Wouter Koning, Spoorstraat 14 Dynamictennis recreant (sen)
David Koning, Lijnbaan 36d, 8011 AR  Zwolle Dynamictennis recreant (sen)

Opzeggingen
Marian Westenenk, Hooglanderweg 2
Nino Jansen, Kerkstraat 2a
Marco Kattenberg, Watersnip 5

DTTV Wijhe heeft momenteel 113 leden

PR Commissie

Momenteel maken we als PR-commissie 
weer ons rondje langs de sponsoren en 
adverteerders. Binnen het PR team hebben 
we inmiddels versterking gekregen de Dirk 
Dijkslag. We zijn natuurlijk ook druk om 
een mooie invulling aan ons clubblad de 
Mepper te geven. Vooral het afgelopen jaar 
hebben we weer vernomen hoe verbindend 
dit medium naar onze leden toe werkt.
Mede dankzij de steun van de sponsoren 
en adverteerders. Wij hopen dan ook, dat 
jullie bij je aankopen ook denken aan deze 
ondernemers, die onze club een warm hart 
toe dragen. 

AED-cursus

Het organiseren van een AED-cursus in 
deze corona-tijd schijnt niet te mogen 
lukken. De AED-cursus van maandag 
15 november 2021 hebben we opnieuw 
moeten afblazen. Gelukkig was de animo 
groot, want er hadden zich 16 leden 
gemeld. Alle deelnemers zijn geïnformeerd 
en we zullen hen opnieuw benaderen als 
de maatregelen het weer toelaten. 
De inventarisatie van AED-certificaat-
houders binnen onze vereniging heeft 5 
leden opgeleverd. We zullen de namen en 
telefoonnummers van hen plaatsen bij het 
AED-apparaat in ons clubhuis.

MODE & LIFESTYLE

Langstraat 31  Wijhe
T 0570 52 15 32
www.bijschulten.nl

Graag 
 tot 

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

Grolleman Vrieshuis Expl.Mij BV

Industrieweg 23

8121 BZ Olst

Telefoon 0570-561902

Fax 0570-564093

Email info@Grolleman.com

Website www.Grolleman.com

MODE & LIFESTYLE

Langstraat 31  Wijhe
T 0570 52 15 32
www.bijschulten.nl

Graag 
 tot 

ziens
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0682422168     info@rijschoolbrand.nl     www.rijschoolbrand.nl

Samenwerking Sportcarousel

Om meer kinderen te laten bewegen en 
kennis te laten maken met verschillende 
sporten is er binnen onze gemeente de 
sportcarousel. Ook onze vereniging draagt 

dit initiatief een warm hart toe. We gaan 
in de maand januari ons steentje bijdra-
gen door het verzorgen van Dynamic- en 
tafeltennistrainingen in sporthal de Lange 
slag. In samenwerking met SBSO (Sport 
Buitenschoolse Opvang) In Oranje Bienkorf 
te Wijhe. 
Ze proberen elke maand (binnen een 
schooljaar) een andere sport aan te bieden, 
om kinderen plezier te laten beleven in 
sporten en ze verschillende sporten te 
laten ervaren en waarderen. Op deze 
manier kunnen ze dan ook een bewuste 
keuze maken voor de sport die zij kiezen.

Als DTTV Wijhe gaan we met onze vrijwil-
ligers zeker ons best doen om de kinderen 
enthousiast te maken voor onze sport.

Opening clubgebouw rond de jaarwisseling

Op vrijdag 31 december wordt (zoals gebruikelijk op oudejaarsdag) het oude jaar 
afgesloten met de “oudejaarsmiddag”. In 2020 was dit door corona niet mogelijk. 
De openingstijd van clubgebouw en kantine is van 14.00 uur tot 17.00 uur. De regels 
omtrent corona zijn van toepassing. De sluitingstijd is conform de huidige regels.

Bij een gezellig muziekje kan, onder het genot van een drankje, het jaar 2021nog 
eens worden doorgesproken en/of de goede voornemens voor het jaar 2022worden 
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 2022 toe.
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Jeudteam 1 in strijd om het kampioenschap

Het leek die laatste wedstrijd van ons 1e 
jeugdteam wel op die laatste race om het 
wereldkampioenschap in de formule 1. 
Alleen liep het voor Max iets beter af dan 
voor Tom en Niek Esselink en Tom Woest-
hof. In hun laaste wedstrijd tegen Hilver-
sum hadden ze een 7-3 overwinning nodig. 
In het vorige treffen was het 5-5 geworden, 
met 6 partijen in 5 sets. Tom Woesthof 
moest in zijn eerste wedstrijd tegen Mike 
van der Hoek zijn meerdere erkennen en 
verloor in 3 sets. De twee partijen erna 
wisten Tom en Niek Esselink allebei in 
3 sets te winnen. Het dubbel  zou later 
cruciaal blijken. In een zinderende vijfsetter 
werd deze in het voordeel van Hilversum 

in de vijfde gewonnen met 17-15. In de 
wedstrijd die volgde verloor Tom Esse-
link in 3 sets ook van Mike van der Hoek. 
Met de stand 3-3 werd de opgave haast 
onmogelijk. Toch werd pas in de voorlaat-
ste wedstrijd het kampioenschap beslist. 
Hier verloor ook Niek, nu in wel 4 sets van 
Mike. Tom Woesthof wist zijn laatste partij 
nog overtuigend te winnen in 3 sets. Hier-
mee werd de einstand 6-4 voor de DTTV 
Wijhe, maar was net een puntje te weinig. 
De felicitaties waren er voor de spelers en 
coach van Hilversum en samen met ons 
team nog even op de foto. Het was een 
spannende en sportieve finale.

Niek Esselink, Tom Woesthoff en Tom Esselink met op de voorgrond de drie Hilversumse kampioenen.

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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Uw echte warme Bakker

Langstraat 8 - WIJHE
Tel. 0570 - 52 12 90

E-bike
specialist

Trainingen Jeugd

In verband met de maatregelen zijn we 
met de jeugdtrainingen verhuisd naar de 
donderdagmiddag van 15.30-17.00 uur. 
Gelukkig zijn de deelnemers allemaal in de 
gelegenheid om zo vroeg samen te kunnen 
trainen. Daarnaast is het natuurlijk mooi 
dat de jeugdcompetitie gewoon afgemaakt 
kan worden. Voor de spelers van het 1e 
jeugdteam hebben we zelfs nog wat extra 
trainingen toe kunnen voegen overdag.

Sinterklaastraining

Het is inmiddels traditie dat er de laatste 
donderdag voor Sinterklaas wat gedaan 
wordt met de training. Ondanks de twijfel 
bij sommigen of het allemaal nog wel klopt, 
doen ze vrolijk mee. Vooral als er ook nog 
een hand pepernoten te verdienen is.

Ditmaal kreeg trainer Guus hulp van Piet 
Brian en Piet Koen. De spelers mochten 
het tegen deze tafeltennispieten opnemen 
in een spellenparcours. Tom wilde nog wel 
even meedraaien als hulpsinterklaas. Al 
met al was het een mooie sportieve voor-
bereiding op de pakjesavond thuis.

Trouwe suporters 

Elke thuiswedstrijd zijn ze erbij, de 
opa en oma van Tom en Niek Esse-
link. Vanuit hun woonplaats Steege-
ren bij Ommen, komen ze dan elke 
zaterdag naar Wijhe, om naar hun 
kleinkinderen te komen kijken. 

Nu kan ik me die belangstelling ook 
wel voorstellen, als blijkt dat opa 
vroeger zelf ook tafeltennistrainer in 
Heereveen en Franeker is geweest. 
Dochter Anita is momenteel coach 
van de jongens en speelde vroeger 
ook tafeltennis op landelijk niveau. 
Opa en oma zijn trots als ze de jon-
gens zo bezig zien. Volgens opa het 
gaat allemaal veel sneller dan 50 jaar 
terug. Vroeger waren we veel meer 
aan het schuiven om een aanval op 
te zetten. Nu gaat het direct hurrieup 
en die jongens slaan allemaal zo 
hard. Jammer dat ze net geen kampi-
oen geworden zijn, maar dat gaat er 
zeker van komen als je ziet hoeveel 
ze momenteel trainen. Bij mij op de 
boerderij zijn ze ook altijd welkom. 
Daar heb ik ook een tafeltennistafel 
staan, alleen kan niet meer van ze 
winnen.
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Verjaardagskalender

Jarigen december
Herbert Heuvink 2 december
Jacqueline Kiekebosch 8 december 
Yvonne Kolkman 8 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

Jarigen januari
Cynthia Heuvink 3 januari
Henk Kok 6 januari
Hanneke van Aefst 15 januari
Johan den Ouden 15 januari
Gerben Esselink 17 januari
Joop van Weeghel 17 januari
Erik Westerop 22 januari
Ben Habers 23 januari
David Koning 27 januari
Richard Nijboer 29 januari

Jarigen februari
Joke Nolte 3 februari
Robin de Vries 4 februari
Caeser Abdulwahed 6 februari
Jaap Bijsterbosch 8 februari
Guus Bergevoet 10 februari
Johanna Teekema 10 februari
Ineke van Dijk 16 februari
Bennie Mulder 22 februari
Jan Willem Jonker 25 februari
Martin Kinds 25 februari
Patrick Neulen 25 februari

Jarigen maart
Lars Dekker 1 maart
Justin Pol 5 maart
Marianne Jonker 9 maart
Harry Grotenhuis 10 maart
Ina Hascher 15 maart
Niek Esselink 19 maart
Ben Ruiter 24 maart
Jos van Duuren 26 maart
Rasha Nasab 26 maart
Nick Heuvink 28 maart
Tom Esselink 29 maart
Bert Kiekebosch 31 maart

Salland Clubactie

Hoewel het bestuur enigszins moeite heeft met het actief benaderen van onze leden voor 
promotionele doeleinden willen we toch even ingaan op de actie van Salland Zorgverzeke-
ringen.

Mochten jullie overwegen om van zorgverzekeraar te wisselen dan levert de overstap naar 
Salland Verzekeringen de club voor iedere nieuwe aanmelding € 50 op voor de clubkas. De 
leden krijgen bovendien aankomend jaar 25% korting op elke aankoop bij Sportdirect.com 
en 5 gratis extra fysiobehandelingen bij de aanvullende verzekeringen Extra en Plus. 

Voor meer info: www.salland.nl/dttvwijhe 

Uitwisseling met TTV Heino

Als voorbereiding op de competitie is 
er een uitwisseling gehouden met de 
TTV Heino. Samen met 6 jeugdspelers 
uit Heino en 5 uit Wijhe is er een vijf- en 
zeskamp gespeeld. In de wedstrijden 
ging het om 2 gewonnen sets. Het was 
een spannende strijd, waarbij gegregeld 
3 sets nodig waren voor een overwin-
ning. In poule 1 werd Brian Klomp kam-
pioen en poule 2 Koen Geurts. Het was 
een spannend en sportief treffen en we 
gaan de volgende keer naar Heino.

Eindstanden tafeltenniscompetitie

Jeugdteam 1 Landelijk C
Hilversum 5          10 – 66
Wijhe 1                  10 – 65
Amsterdam 1        10 – 62
Entac 1                   10 – 53
Bijmaat 1               10 – 45
Treffers 1               10 – 9

Jeugdteam 2 3e klasse
Smash’70   4         10 – 65
De Brug 2              10 -  55
Swift 2                    10 – 51
Wijhe 2                  10 – 47
Staphorst 2           10 -  43
Harderwijk 1         10 – 39

Jeugdteam 3 4e klasse
Kampenion 2     10 – 42
Kampenion 3      10 – 32
TT Zwolle 3          10 – 32
De Veluwe           10 – 17
Trias 4                   10 – 17
Wijhe 3                 10 – 10

Senioren team 1 4e klasse
TT  Zwolle 6           5 – 27
Heino 7                   5 – 27
DTV ’84  2               5 – 25
Wijhe  1                  5 – 20
Wham 1                 5 – 19
Zwartsluis 1           5 – 17

Senioren team 2 6e klasse
Heino   8                6 – 35
Wijhe   2                6 – 32
DTV ’84  3              6 - 28
TT Zwolle  7           6 – 27
Smash ’70   9        6 – 24
Effect ’74  7           6 – 22
De Trefhoek 3       6 - 21 
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Glazen Bol trofee

De competities zitten erop en het liep 
toch allemaal weer wat anders. Met de 
avondlockdown moest voor de senioren 
de competitie afgebroken worden met 
nog 2 wedstrijden te gaan. Daarom is de 
eindstand van halverwege nu bepalend. 
Gelukkig hadden de seniorenteams al een 
vooruitziende blik, aangezien ze beiden 
het gemiddeld aantal punten per wedstrijd 
hadden doorgegeven. Voor de jeugd kon 
gelukkig alles doorgang vinden en hebben 
de competitie af kunnen ronden. Voor het 
1e jeugdteam was  de laatste wedstrijd een 
spannende finale om het kampioenschap. 
Lees hierover elders in de Mepper. Nu maar 
eens kijken naar de eindstanden en wat 
het heeft opgeleverd. Tussen haakjes is de 
voorspelling gedaan voor de Glazen Bol.

Jeugdteam 1
Dit team met Tom Woesthoff, Tom en Niek 
Esselink zijn voor het eerst uitgekomen 
in Landelijk C.  Met tegenstanders als 
Arnhem, Amsterdam, Enschede  en Hilver-
sum  betekende wat meer moeten reizen. 
Dat het een strijd om het kampioenschap 
zou gaan hadden ze niet verwacht in hun 
voorspelling. Een laatste wedstrijd tegen 
Hilversum heeft  uiteindelijk beslist  wie 
de kampioen zou worden. Net 1 puntje 
kwamen ze tekort en ze eindigden hiermee 
op een 2e plaats (3e) met 55 punten (65) 

Jeugdteam 2
Dit team uitkomend in de 3e klasse met 
Bryan Klomp, Koen Geurts en Justin Pol. 
Het was ditmaal een flex competitie d.w.z. 
10 partijen per wedstrijd incl. een dubbel 
waarbij met 2-3-of 4 spelers tegen elkaar 
uit mogen komen. Justin en Brian wisten 
elk 12 partijen te winnen en Koen 7. Met 
daarbij Leroy als invaller wist ook nog 12 

                     Het 1e jeugdteam

partijen te winnen. In een sterke poule 
wisten ze een 4e plaats (4e) met 47 punten 
(30) te behalen

Jeugdteam 3
Voor het eerst nam dit team deel aan de 
competitie, met de spelers Lars Dekker, 
Lotte Winkelhorst en Sytse Groten. Ook 
zij speelden een flex competitie waarbij 
het elke keer om 5 partijen ging in de 4e 
klas. Het was al best knap om direct op dit 
niveau in te stappen. Het was een mooie 
leerschool en hebben spannende wedstrij-
den mogen spelen. Ze behaalden een 6e 
plaats (5e) met 10 punten (18).

Team 1 
Dit seizoen het eerste team uitkomend in 
de 4e klas met Adri de Koning, Riki Klein 

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

Woolthuis, Bennie Mulder en Guus Berge-
voet. Omdat het competitieprogramma nog 
niet bekend was, waren ze maar uitgegaan 
van de punten per gewonnen wedstrijd.  
turen in die glazen bol en zagen allemaal 
wat anders. Hebben toen maar besloten 
voor het gemiddelde te kiezen en achteraf 
gezien maar goed ook. Ze eindigden op 
een 4e plaats (3e) met 20 punten (20)

Team 2
Onder aanvoering van Gerrit Oosterink uit-
komend in de 5e klas. Kregen dit seizoen 
versterking van Patrick Neulen. Samen 
met Leroy van Weeghel en Harrie Geerligs 

hebben ze er deze ronde alles aan gedaan 
om een zo goed mogelijk resultaat te beha-
len. Koploper en kampioen Heino wisten ze 
nog tot op 3 punten te benaderen.
Blij dat Patrick en Leroy daar met hun 
overwinningen ook aan bijgedragen 
hebben. Een mooie 2e plaats (3e) met 32 
punten (24)

Wie heeft nu die felbegeerde Glazen Bol 
trofee gewonnen?
We mogen Jeudteam 2 met Brian, Justin 
en Koen van harte feliciteren.

Herbert Heuvink ziet Abraham

Op 2 december werd Herbert 50 jaar. 
Diverse coronabeperkingen konden de 
heren van de woensdagavond Dynamic 
groep niet tegenhouden om de avond 
er voor een spandoek aan Herbert te 
wijden. Hierbij werd natuurlijk (zoveel 
mogelijk) 1,5 meter afstand gehouden.
Op het spandoek, ontworpen door Ben 
Ruiter (de beste spandoekenontwer-
per van heel DTTV volgens zijn eigen 
bescheiden mening) werd aandacht

besteed aan de inzet voor DTTV. Daar 
is hij op diverse vlakken actief, maar 
in het bijzonder op het gebied van PR 
en communicatie. Daarnaast is hij en 
passant, samen met z´n dubbelpartner 
Bert Liefers, ook nog eens voormalig 
Nederlands kampioen.

Herbert we houden het drankje wel 
tegoed voor een periode dat het weer 
kan en mag!
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In de genen

Met onze rubriek in de genen zij we op 
zoek naar families die een bijzondere band 
met het Dynamic of het tafeltennis hebben. 
Zo bijzonder dat we ons afvragen of zoiets 
in de genen zit. In deze Mepper schuiven 
we aan bij Marian en Jan Willem Jonker.
Terwijl ik mijn jas aan de kapstok hang 
is er een welkom met de mooie klanken 
van een piano. Het is Marian die naast de 
sport ook een passie heeft voor het piano 
spelen. Dat is niet zo verwonderlijk, want 
haar vader was muziekdocent. Vanmiddag 
komen we toch om over de de passie voor 
de sport te praten? “Maakt niet uit” zegt 
Marian, want mijn vader was ook gym-
leraar. Haar ouders hadden elkaar leren 
kennen op het SIOS tijdens de opleiding. 
Haar moeder moest er voorturnen en zo 
kreeg haar vader een oogje voor haar. 
Daar komt zeker de spreuk vandaan “sport 
werkt verbindend”. Als oudste in het gezin 
met een broer en zus groeit Marian op. 
We kregen het bewegen met de paplepel 
ingegoten. Zelfs op zaterdag en tijdens 
de vakantie gaf mijn vader nog selectie 
trainingen in de eigen tuin. Rekstok, ringen 
en een trampoline, alles was er aanwezig. 
Hebben mij als vijfjarige ’s avonds een keer 
voor het slaapkamerraam in slaap gevon-
den toen ik nog wilde kijken. Op de vraag 
of ze Jan Willem ook wel eens zo hadden 
gevonden klinkt een overduidelijk nee. 
Jan Willem groeide op in Deventer samen 
met zijn ouders en een zus. Sporten was 
niet zo’n ding binnen het gezin en werd 
eigenlijk ook niet aangemoedigd. Uiteinde-
lijk via twee neven kwam hij in contact met 
de volleybalsport en zijn vader ging ook 
volleyballen. Na zijn dienstijd is hij gaan 
tennissen bij de Schapenkolk in Deventer. 
Marian had op de middelbare school nog 
deel uitgemaakt van het volleybalteam. 

Toen ze 20 was, is ze na een jaar les, gaan 
tennissen. Inmiddels hadden ze elkaar 
leren kennen en verhuisden ze naar Holten. 
Daar werden hun 3 kinderen geboren en 
mede vanwege het werk en het drukke 
gezinsleven, schoot de sport er even bij in. 
Dat veranderde toen ze in ‘86 naar Wijhe 
kwamen. Via zoon Jorik kwamen ze met 
de zwemclub WZC in aanraking en was 
Jan Willem ook nog een paar jaar voorzit-
ter van de club. Ook het tennis werd weer 
opgepakt. Nu ze inmiddels beiden van hun 
pensioen genieten hebben ze ook het wan-
delen en fietsen ondekt. Om dan met geo-
caching bezig te zijn vinden ze helemaal 
geweldig. Voor een grote groep liefhebbers 
hebben ze dit inmiddels echt op de kaart 
gezet en gepromoot. 

Dynamic tennis is inmiddels hun sport en 
zijn beiden 2x in de week in het clubge-
bouw te vinden. Daarnaast is Jan Willem 
ook nog onze secretaris en voelt zich 
met dat baantje als een vis in het water. 
Eigenlijk houd ik meer van het regelen en 
besturen dan van sporten. 
Samen passen ze wekelijks op hun 5 klein-
kinderen. “dat is echte topsport” volgens 
Jan Willem en Marian.
Net als opa en oma hebben zij vast en 
zeker ook besturen en sport in de genen.

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

Penningmeester geeft stokje door

Na bijna 20 jaar penningmeesterschap, 
heeft Wim Heuvink zijn taken overgedra-
gen aan Jos Van Duuren. Reden genoeg 
voor een bezoekje aan Wim om eens te 
horen hoe hij zijn taak als penningmeester 
ervaren heeft. 

Samen met Annie is hij op 9 juli ’79 vanuit 
Vorden in Wijhe komen wonen. Aangezien 
Wim in Vorden ook al tafeltennis speelde, 
is hij in Wijhe direct lid geworden. Het was 
toen in Wijhe al wel beter geregeld dan in 
Vorden, want daar moesten we de tafels 
gewoon op de judomatten zetten. Als “De 
tafelduuker” op de dinsdagavond, komt  
dat vast door die judomatten in Vorden.

Gezien mijn baan bij de Amro bank des-
tijds, werd na een paar jaar gevraagd of ik 
het penningmeesterschap van Ali Smeenk 
over kon nemen. Samen met voorzitter Jos 
Bergevoet en secretaris Marinus Veldhuis, 
ben ik destijds het avontuur aangegaan. In 
die periode enkele verbouwingen meege-
maakt met al die financieele bijkomstig-

heden. Voor onze grote loterij had ik het 
winnende lot verkocht aan een collega op 
het werk. Dat was wel leuk om ze te vertel-
len dat ze een auto had gewonnen. In die 
tijd werd de administratie nog bijgehouden 
in een kasboek en werden de contributies 
nog met de hand uitgeschreven en rond-
gebracht. Bij adverteerders van de Mepper 
ging je langs met een kwitantie. Destijds 
kregen we nog een exploitatie vergoeding 
van de Gemeente omdat we een eigen 
accomodatie hadden.

Eind jaren ’90 heeft Hans Boerdam het 
penningmeesterschap overgenomen 
en is gaan werken met een boekhoud-
programma. Van 2000 tot 2003 is Rik 
Berenschot nog penningmeester geweest 
en heeft het verder verfijnd. Inmiddels 
met pensioen werd ik daarna opnieuw 
gevraagd. Arjen Bakker wilde wel de admi-
nistratie doen, maar niet zitting hebben in 
het bestuur. Zelf zou ik dan zitting nemen 
in het bestuur als penningmeester. Die klus 
hebben Arjen en ik prima in overleg met 
elkaar kunnen klaren. 

Afgelopen periode veel moeten regelen 
rondom de corona met subsidieaanvra-
gen en kantine voorschriften. Vaststellen 
contributies, controle afrekeningen NTTB 
en DTBN etc. en op bestuursvergaderingen 
toelichting geven over afwijkingen t.o.v. 
de begroting. Die klus heb ik dus tot aan 
nu maar mooi geklaard en ben ik trots op. 
Blijf nog wel nauw betrokken bij de club 
als penningmeester van de kantine en het 
beheer van ons clubgebouw. 

Ik wens mijn opvolger Jos van Duuren 
succes toe met het invullen van toch wel 
een verantwoordelijke taak. Zelf blijf ik 
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natuurlijk heerlijk sporten, met 3x in de 
week Dynamic en 2x tafeltennis hoop ik 
mezelf fit te houden.

Wim hierbij nogmaals bedankt voor je inzet 
en we zijn allemaal trots op je.

In de volgende Mepper gaan jullie kennis 
maken met zijn opvolger Jos van Duuren. 
Heeft hij al speciale plannen met dat 
stokje?

Afscheid Wim Heuvink en Arjen Bakker als penningmeesters

Wim Heuvink en Arjen Bakker hebben 
jarenlang de financiën verzorgd voor de 
DTTV Wijhe en hebben aangeven dat ze 
graag een stapje terug wilden doen.
Met een kleine ceremonie in aanwezig-
heid van enkele leden in verband met de 
beperkingen, bedankte onze voorzitter 
Willem beide kandidaten voor hun jaren-
lange inzet.

Vanuit het bestuur hebben we ze, 
namens alle leden, een leuk afscheids-
cadeau gegeven voor hun jarenlange 
inspanningen. Wim als penningmees-
ter en Arjen voor het bijhouden van de 
administratie.
Jos van Duuren heeft de functie als 
penningmeester overgenomen.

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

Dynamictennis competitie

De competitie dynamictennis is weer 
gestart. De coronamaatregelen lieten dit toe 
en alle wedstrijden worden zonder publiek 
gespeeld. De QR-code wordt uiteraard 
overal gecheckt. Helaas hebben 3 teams dit 
jaar afgehaakt en doen dus niet mee aan 
de competitie, waardoor het programma 
behoorlijk is afgeslankt. Wijhe 1 speelt in de 
A-poule 10 wedstrijden en Wijhe 2 en Wijhe 
3 spelen er dit seizoen slechts 6.

De eerste onderlinge wedstrijd tussen 
ons tweede en derde team werd met 3-0 
gewonnen door Wijhe 2. Op dinsdagmor-
gen 11 januari neemt het 3e team revanche 
in de returnwedstrijd.
De “winterstop” is 1 december ingegaan en 
de wedstrijden worden weer hervat in de 
week van 10 januari 2022. 
Opvallend is dit seizoen het aantal uitge-
stelde wedstrijden door blessures.

Tweede Sessie Trainingen Dynamic Tennis 

Na een succesvolle eerste editie in 2019 
en een grotendeels verloren coronajaar in 
2020 waren er dit jaar weer Dynamicten-
nis-trainingen. Dat hier grote behoefte aan 
is bleek uit de 18 opgaven. De deelnemers 
werden verdeeld over twee groepen die op 
de woensdagavond van 18:45 – 19:30 uur 
training kregen van Bert Liefers en Dirk 
Dijkslag. In totaal werden er 5 trainingen 
per groep gegeven. Tenminste dat was de 
bedoeling…. Door aangescherpte RIVM-re-
gels in verband met Corona moesten de 
trainingen helaas vroegtijdig worden afge-
broken. Hierdoor konden slechts respectie-
velijk 4 en 3 van de 5 trainingen doorgaan.
Desalniettemin waren de trainingen een 
succes! Er werd o.a. aandacht besteed aan 
de verschillende (basis)technieken. Dat 
dit meer gaat dan alleen over de manier 
waarop je je racket vasthoudt, maar ook te 
maken heeft met je lichaamshouding en de 

positie waar je in het veld staat probeerden 
Bert en Dirk aan de hand van oefeningen 
te laten zien. Hoewel sommige deelnemers 
tijdens het oefenen soms dachten dat hun 
spel er eerder op achter- als op vooruit 
ging (nieuwe dingen oefenen is soms 
wat onwennig) zag je gaandeweg mooie 
ontwikkelingen. In ieder geval was er veel 
plezier en ontmoetten ook leden elkaar die 
elkaar normaal niet tegenkwamen.
De trainingen die afgelast werden voor 
de laatste Corona maatregelen kunnen in 
overleg met de beide trainers op een later 
moment, zodra de maatregelen worden 
versoepeld, worden ingehaald.
Met iedereen aanwezig was een groep van 
9 deelnemers wel groot voor 1 veld. Dus…. 
of de groepen moeten kleiner…of er moet 
snel een veld bijkomen. We hopen op het 
laatste!
Met sportieve groet, Dirk en Bert

Clubkampioenschappen Dynamictennis

Het bestuur heeft besloten om het opstarten van de Clubkampioenschappen Dynamic-
tennis uit te stellen tot komend voorjaar. Als de situatie het dan toelaat zullen we deze 
kampioenschappen weer organiseren. Maar voorlopig even niet……
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Wall of fame

Het clubgebouw waar we nu spelen is 
natuurlijk niet in een paar jaar tot stand 
gekomen. Op de foto zien jullie het gebouw 
waar hel allemaal mee begon. Na jaren 
spelen in de gymzaal destijds nog aan het 
Havenpad werd begin jaren ’70 voor het 
eerst de wens hardop uitgesproken “Wij 
willen een eigen clubgebouw” Het blijft 
eerst bij filosoferen, want met 60 leden 
rond die tijd, zijn de mogelijkheden beperkt. 
Dan wordt het 23 juli 1974. Marinus 
Veldhuis roept het bestuur bijeen en legt 
hen een een advertentie voor waarin een 
uitneembaar houten gymlokaal wordt aan-
geboden in Almen bij Zutphen. Het bestuur 
is enthousiast en gaat nog dezelfde week 
kijken. In cafe “De oude Aanleg”in Almen 
wordt besloten voor het gemiddelde 

bedrag van elk bestuurslid in te schrijven. 
Na een paar spannende dagen komt het 
verlossende telefoontje. Het gebouw is ons 
gegund voor een prijs van 6300 gulden. 
Erg leuk, maar er is slechts 2900 gulden 
in kas... Een spontaan uitgegeven rente-
loze lening van verschillende leden biedt 
echter de oplossing. De dagen erna is een 
aantal leden druk in de weer de zaak af te 
breken en te vervoeren. Voorlopig wordt 
het gebouw opgeslagen bij de tuinderij 
van Marinus Veldhuis aan de Weyendaalse 
weg. Streefdatum voor ingebruikname 
1975.

Of dat werkelijk het geval zal zijn...
In de volgende editie van onzer Mepper 
gaan we hier meer over lezen.

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


