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Van de voorzitter

Beste leden,

Voor u ligt, weer een Mepper vers van de 
pers.

Fijn dat nu het Corona spook ons verla-
ten heeft, we weer gezellig en vol over-
gave kunnen sporten. Onze balans staat 
gelukkig niet negatief door de ruimhartige 
sponsering en adverteerders. Dit heeft ons 
verrast en wordt bijzonder gewaardeerd 
door de DTTV Wijhe.

We hebben veel op het programma staan 
de komende maanden:  de Tafeltennis  
enDynamic tennis competitie zijn weer 
gestart en de clubkampioenschappen 
staan weer op het programma. 
Ook wordt op zaterdag 17 Mei weer een 
bruisende feestavond georganiseerd in 
de jaren ‘70 stijl en op 7 Mei een flitsende 
feestavond voor de jeugd. Vergeet je niet in 
te schrijven op het inschrijfformulier in de 
kantine.

De uitgestelde AED cursusstaat eind Maart 
gepland. 

Kortom weer een ouderwets druk pro-
gramma.

De uitbreidingsplannen hebben we even 
geparkeerd omdat dit, met het huidige 
ledental van 115 leden, wel een behoorlijk 
financiële hobbel wordt om te nemen. We 
gaan dit opnieuw bekijken als we ergens in 
de buurt zijn van 250+ leden.

Ik wens alle leden, sponsors en adverteer-
ders een super gezond en sportief 2022 
toe. 

Met vriendelijke sportgroet,
Willem Pronk

Voorjaarscompetitie tafeltennis in clubgebouw

dag datum aanvang activiteit

Maandag 14 mrt. 19.45 uur senioren: wijhe 1 - emmeloord 1

Maandag 14 mrt. 19.45 uur senioren: wijhe 2 - heino 7

Maandag 14 mrt. 19.45 uur senioren: wijhe 3 - tt zwolle 9

Zaterdag 19 mrt. 11.00 uur jeugd: wijhe 1 - quick’72seta/ttc 1

Zaterdag 19 mrt. 11.00 uur jeugd: wijhe 2 - trias 3

Zaterdag 19 mrt. 11.00 uur jeugd: wijhe 3  - tt zwolle 4

Maandag 21 mrt. 19.45 uur senioren: wijhe 1 - de spinners 1 (emst)

Maandag 21 mrt. 19.45 uur senioren: wijhe 2 - de veluwe 4 (apeldoorn)

Maandag 21 mrt. 19.45 uur senioren: wijhe 3 - dtv’84 4 (dalfsen)

Zaterdag 26 mrt. 11.00 uur jeugd: wijhe 1 - tios’51 1 (tilburg)

Zaterdag 2 apr. 11.00 uur jeugd: wijhe 1 - gttc 1 (groningen)

Maandag 4 apr. 19.45 uur senioren: wijhe 1 - batfighters 1 (elburg)

Maandag 4 apr. 19.45 uur senioren: wijhe 2 - rijssen 4

Maandag 4 apr. 19.45 uur senioren: wijhe 3 - swift’64 1 (swifterbant)

Zaterdag 9 apr. 11.00 uur jeugd: wijhe 1 - quick brunssum seta 2

Zaterdag 9 apr. 11.00 uur jeugd: wijhe 2 - de veluwe 4 (apeldoorn)

Zaterdag 9 apr. 11.00 uur jeugd: wijhe 3  - heino 1

Maandag 11 apr. 19.45 uur senioren: wijhe 1 - vined 1 (heerde)

Maandag 11 apr. 19.45 uur senioren: wijhe 2 - overa 2 (almen)

Maandag 11 apr. 19.45 uur senioren: wijhe 3 - tt zwolle 7

Zaterdag 18 apr. 11.00 uur jeugd: wijhe 3 - gtc 1 (genemuiden)
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DTTV Ledenjournaal

Nieuwe leden per februari en maart
John Strijdveen dynamictennis recreant
Kitty Linthorst dynamictennis recreant
Krijn Korsmit tafeltennis recreant
Bert Jan Wevers tafeltennis recreant
Monique Koggel tafeltennis recreant
Rien Pluimers tafeltennis recreant

Bedankt per maart
Joke Nolte

Het aantal leden van DTTV-Wijhe komt hierdoor op 118.

Jeugdzaken

Voor ons 1e jeugdteam is er momen-
teel een speciaal trainingsprogramma.  
Momenteel spelen ze Landelijk B en willen 
verder omhoog kijken. Tom en Niek Esse-
link en Tom Woesthoff hebben alle drie 
de intentie om naar een hoger niveau te 
komen in het tafeltennis. Hiervoor mogen 
ze nu meedraaien in het R.T.N. (regionaal 
trainingsnetwerk). Hier krijgen de beste 
spelers uit de afdeling Oost de gelegen-
heid om samen te trainen. Dit alles onder 
leiding van bondstrainer Titus Damsma 
en Marcel Kraa. Op de maandag trainen ze 
bij Trias in Twello van 17.00-20.00 uur. Op 
donderdag van 16.00-19.00 in Hattem en 
Tom Eselink volgt de training op don-
derdag in Wijhe. De vrijdag trainen ze bij 
Tafeltennis Zwolle van 16.00 – 18.00. De 

groepen bestaan telkens uit ongeveer 12 
deelnemers. Naast de reguliere competitie 
bij de jeugd op zaterdag, spelen ze daar-
naast ook nog een seniorencompetitie op 
een doordeweekse avond. Op de zondag 
worden er vaak nog toernooien gespeeld 
en anders nog een extra training in Wijhe. 
Het afgelopen half jaar hebben ze alle drie 
al een mooie progressie doorgemaakt en 
zijn nog beter gaan tafeltennissen. Voor 
ons als DTTV is het mooi dat onze jeugd 
zich op deze manier manifesteerd  en we 
gaan ze hierin van harte ondersteunen. Zelf 
zou ik jullie van harte uit willen nodigen om 
eens te komen kijken bij de thuiswedstrij-
den. Vanuit alle uithoeken van Nederland 
komen clubs hier nu spelen en de jongens 
zetten Wijhe hiermee op de kaart.

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

Sponsors en adverteerders: bedankt! 

De sponsorcommissie heeft afgelopen 
maanden alle -ruim 70! – adverteerders en 
sponsors van onze mooie club benaderd. 
De vraag om ook in 2022 DTTV Wijhe te 
steunen vonden we best lastig. Veel bedrij-
ven en winkeliers maken vanwege corona 
een moeilijke tijd door. En dan komen wij 
als sportclub toch vragen om een adver-
tentie of reclamebord. Aan de andere kant: 
vaak is sprake van een jarenlange relatie 
en hadden we als clubbladcommissie 
voorgenomen in 2022 hoe dan ook weer 4 
mooie Meppers uit te brengen. Zo blijven 
we toch met elkaar verbonden. Dus gingen 
we toch ‘op pad’. Bij ieder contact vertel-
den we ons eerlijke verhaal en toonden 
natuurlijk alle begrip als de winkelier of 
horecazaak een jaartje over te slaan. Tot 
onze grote verrassing kregen we erg veel 
positieve reacties. ‘Jullie hebben het als 
club ook niet makkelijk, dus we helpen 
jullie graag’. ‘Ik vind het knap hoe actief 
jullie vereniging is en altijd bol staat van 

de activiteiten – dus ja we gaan gewoon 
door.’ ‘Ik ben alleen maar adverteerder, 
maar lees jullie Mepper graag.’ Wat een 
bijzonder en mooi clubblad; tuurlijk wil ik 
daar volgend jaar ook weer instaan.’ En: 
‘Jullie clubgebouw is zoveel in gebruik – 
en de tarieven zijn best laag - ik wil dan 
ook graag een reclamebord.‘ Zo maar een 
willekeurige greep uit de vele gesprekken 
die we voerden. Dat we als vereniging een 
goede naam en imago hebben opgebouwd, 
blijkt ook uit de grote interesse in reclame-
borden. Al met al is wederom een mooie 
opbrengst dit jaar. We willen alle sponsors 
en adverteerders enorm bedanken voor 
jullie steun. Alle leden roepen we op eens 
goed te kijken welke bedrijven dit allemaal 
zijn en laten we hen ook helpen door (wat 
vaker) onze inkopen bij hen te doen.

De sponsorcommissie, Herbert Heuvink,  
Dirk Dijkslag, Martin Kinds en Guus Berge-
voet.

Cursus AED

Nu de corona-maatregelen ons weer 
meer ruimte bieden konden we ook de 
AED-cursus weer opstarten. Deze was 
meerdere keren om bekende redenen 
afgelast. 

De nieuwe datum is maandag 28 maart 
2022 om 19:30 uur in ons clubhuis. De 
animo was groot, want er hebben zich 
maar liefst 16 leden gemeld. Aanmel-
ding is dan ook niet meer mogelijk. 

Alle deelnemers zijn geïnformeerd en 
opnieuw benaderd.

De inventarisatie van AED-certificaat-
houders binnen onze vereniging heeft 5 
leden opgeleverd. Bij het AED-apparaat 
in het clubhuis hangt een lijstje van een 
5-tal certificaathouders.
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Glazen Bol trofee

Voor de tafeltennissers is de competitie 
alweer een paar weken bezig en dan zou je 
denken dat een voorspelling op de eind-
stand al een stuk eenvoudiger is. Het vorig 
seizoen werd de competitie niet uitge-
speeld i.v.m. een nieuwe lock-down. Geluk-
kig lijkt het nu allemaal beter en verwach-
ten een mooi seizoen. Deze ronde met 3 
senioren- en 3 jeugdteams uitkomend, 
gaan we eens bij de aanvoerders informe-
ren hoe de verwachtingen binnen het team 
zijn. We hebben de unieke situatie dat ons 
1e jeugdteam ook uitkomt bij de senioren 
competitie. Met hun leeftijd mochten ze 
in beide uitkomen. Bij de jeugd in landelijk 
B en senioren 2e klasse. Dit alles voor het 
leerproces waar ze nu inzitten en ervaring 
op te doen. We beginnen ook met dit team 
te vragen hoe de voorspelling is op lande-
lijk niveau.

Jeugdteam 1
Dit seizoen landelijk B met Tom en Niek 
Esselink en teamgenoot Tom  Woest-
hoff. Het vorig seizoen nog uitkomend in 
landelijk C, maar vanwege hun 2e plaats bij 
het stopleggen van de competitie en een 
aanzienlijk puntentotaal, alsnog gepromo-
veerd. Maar goed dat Nederland niet groter 
is, want ze spelen tegen Middelburg en 
Groningen, Tilburg, Schimmert en o.a. Rot-
terdam. Ze vragen zich wel eens af of de 
tegenstander wel weet waar Wijhe ligt. Met 
een eerste overwinning op Hilversum met 
6-4 hopen ze dit verder door te trekken. 
Voor de Glazen Bol voorspellen ze een 3e 
plaats met 48 punten.

Jeugdteam 2
Dit team komt uit in de 2e klasse. Aan-
voerder Brian Klomp met teamgenoten 
Koen Geurts en Justin Pol hopen zich 

bij de top 3 te 
kunnen spelen. De 
jongens zijn elke 
week trouw op 
de trainingen en 
weten zich telkens 
nog te verbeteren. 
Ook het elkaar coachen in de wedstrij-
den begint zijn vruchten af te werpen. Ze 
gaan ook dit seizoen weer tegenstanders 
ontmoeten uit vorige wedstrijden. Ze voor-
spellen een 2e plaats met 61 punten.

Jeugdteam 3
Dit seizoen net als de vorige editie in de 4e 
klasse met Lars Dekker, Lotte Winkelhorst 
en Sytse Groten. De trainingen zien ze 
weleens als een gezellig samen zijn, maar 
als je ze dan in de wedstrijden ziet spelen 
is het ineens bloedserieus. Ook dit team 
coached elkaar goed en met Lars en Lotte 
in het dubbel is het vaak een gewonnen 
wedstrijd.  Ze voorspellen een 2e plaats 
met 64 punten.

Senioren Team 1
Dit team met Tom en Niek Esselink, Tom 
Woesthoff en Ceaser Abdulwahed mogen 
op basis van hun raiting uitkomen in de 
2e klasse. Voor het eerst bij de senioren 
om die ervaring op te doen als aanvulling 
op de trainingen. Voor teamgenoot ceaser 
gaat hiermee  een wens in vervulling  om 
ook op een hoger niveau te kunnen spelen. 
Aangezien geen van de teamleden een 
rijbewijs heeft, gaat er bij de uitwedstrijden 
een chauffeur mee. Hiervoor hebben we 
enkele senioren leden bereid gevonden, 
waarvoor alvast dank. Ze gaan dit eerste 
seizoen voor een 3e plaats met 50 punten.

Senioren Team 2
Dit team heeft zich inmiddels een vaste 
plek in de 4e klasse verworven. Met Adri de 
Koning, Bennie Mulder, Riki Klein Woolt-
huis en Guus Bergevoet genoeg wedstrijd 
ervaring. Toch leren zij nog steeds in het 
coachen van elkaar. Met dit seizoen vele 
nieuwe tegenstanders waar nog nooit 
eerder tegen gespeeld is. Dit gaf in Almen 
nog wel wat problemen met het vinden van 
de speelzaal. Ook Rijssen is nieuw alsook 
de Lieverdjes uit Apeldoorn. Nog even 
afwachten hoe het met deze indeling uit 
gaat pakken. Op basis van onze ervaring 
voorspellen we een 3e plek met 51 punten.

Senioren Team 3
Aanvoerder Gerrit Oosterink heeft voor de 
Glazen Bol gekeken en ziet voor zijn team-
genoten Harrie Geerligs, Patrick Neulen 
en Leroy van Weeghel in ieder geval een 
3e plaats met 50 punten helemaal zitten. 
In de 6e klasse zit er wellicht ook nog een 

keer een kampioenschap in. De trainings-
arbeid van Patrick begint steeds meer zijn 
vruchten af te werpen en Harrie doet zijn  
best om ons zo goed mogelijk te coachen. 
We hebben er weer zin in om er een mooi 
en sportief seizoen van de te maken.

Mooie woorden om hier deze Glazen Bol 
weer mee af te sluiten. De redactie bedankt 
jullie allemaal voor jullie inbreng en veel 
succes.
Nu is het aan jullie om een mooi resultaat 
neer te zetten.

Het 2e team, vlnr: Guus Bergevoet, Bennie Mulder, Adri de Koning, Riki Klein Woolthuis
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Feestavond ‘Pretty in pink DISCO’

Hallo clubgenoten. De seinen staan 
weer op groen. Iedereen die zich geroe-
pen voelt vragen wij om deel te nemen 
aan onze feest avond op zaterdag 14 
mei aanstaande.

Op de poster, die ook in ons clubgebouw 
hangt kun je zien dat het thema “Pretty 
in Pink DISCO” is. We gaan er weer een 
leuke, gezellige en aangeklede feest-
avond van maken.

We beginnen om 20:00 uur en bij bin-
nenkomst is er natuurlijk koffie en thee 
en ROZE koeken (of een plakkie cake) de 
rest is natuurlijk een verrassing. Je kunt 
je opgeven via het formulier in het club-

gebouw of per email (jos@vanduuren.
nu) en geef aan met hoeveel personen je 
wilt komen. Het wordt zeer gewaardeerd 
als je in stijl gekleed bent die avond. Tik 
in google “pretty in pink” mocht je wat 
inspiratie willen.

Om de kosten een beetje te dekken doen 
we een beroep op jullie. In het clubge-
bouw zetten we een collectebus neer 
voor een vrijwillige bijdrage.
Wij hopen natuurlijk op een goede 
opkomst en wensen jullie alvast veel 
plezier.

Namens de feestcommissie:
Martin, Johan en Jos

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.dynamictennis en 

tafeltennisvereniging wijhe

FRANK'S BLOEMENHOEK
VOOR AL UW:
* snijbloemen

* potplanten
* aardewerk

* glaswerk
* bruidswerk

* grafwerk

Langstraat 86, tel.: 0570-521472
fax 0570-524351
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Een buurtzame bank
is een vertrouwd
gezicht in de buurt.
Al 100 jaar.

Boter Financiële Dienstverlening
Langstraat 40
8131 BC Wijhe
T 0570 - 52 20 26
E info@boter.nl

Een buurtzame bank
is een vertrouwd
gezicht in de buurt.
Al 100 jaar.

Boter Financiële Dienstverlening
Langstraat 40
8131 BC Wijhe
T 0570 - 52 20 26
E info@boter.nl

Uw echte warme Bakker

Langstraat 8 - WIJHE
Tel. 0570 - 52 12 90

E-bike
specialist

Van de Kantinecommissie

Nadat het nieuwe seizoen (2021/2022) is 
begonnen in augustus 2021, zijn we lange 
tijd door coronamaatregelen geopend 
geweest onder voorwaarden, zoals con-
tactregistratie, 1,5 meter afstand, QR-toe-
gangsbewijs en sluiting om 22.00 uur.

Sinds medio februari zijn er geen beper-
kende maatregelen meer en kan de kantine 
in het clubgebouw onder normale omstan-
digheden functioneren. Dit betekent ook, 
dat in geval dat er geen activiteiten zijn in 
het clubgebouw, er weer mogelijkheden 
zijn voor derden om het clubgebouw te 
huren. Met name de zondag na 13.00 uur 
zal zich hiervoor lenen.

Door de kantinecommissie is besloten om 
weer een aantal kleine prijsverhogingen 
door te voeren i.v.m. hogere inkoopprijzen.

• van € 0,90 naar € 1,00 gaan bounty, 
mars, M en M’s, snickers, twix, chips en 
bifi worstjes.

• van € 1,10 naar € 1,20 gaan koffie, thee, 
bitter lemon, cassis, cola, rivella, sinas, 
7-up en Spa rood.

• van € 1,60 naar € 1,70 gaan AA drink, 
extran, glas wijn, bier (fluitje), alc. vrij, 
radler en Brand.

• van € 1,90 naar € 2,00 gaat bier (groot 
glas)

De kantinecommissie hoopt, dat ieder-
een de rest van het seizoen optimaal kan 
sporten en tevens na afloop gebruik kan 
maken van de gezelligheid van de kantine 
zonder beperkende maatregelen vanuit de 
overheid.

Kantinecommissie, Wim Heuvink

Feestavond voor de jeugd

Dit jaar organiseren we voor onze jeugd 
een laser-game avond op zaterdag 7 mei. 
In ons clubgebouw.We beginnen om 18.30 
uur met een gezamenlijk etentje in de 
kantine.

Voor het lasergamen gaan we een mooi 
parcours uitzetten in de zaal. Verschillende 
teams gaan het dan tegen elkaar opnemen.

Tussendoor is er natuurlijk nog even tijd 
voor een hapje en een drankje en een 
stukje stevige muziek.
Kom wel in je sportieve kleren want het 
gaat natuurlijk wel een kruip door, sluip 
door worden deze avond.

Om 22.00 uur is het einde en kunnen jullie 
weer opgehaald worden door jue ouders.

Namens de organisatie, Guus, Martin
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Verjaardagskalender

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 Duuren 26 maart
Rasha Nasab 26 maart
Nick Heuvink 28 maart
Tom Esselink 29 maart
Bert Kiekebosch 31 maart

Jarigen april
Mirjam Hutten 7 april
Willem Kok 7 april
Koen Geurts 8 april
Willem Pronk 13 april
Wim Voskamp 15 april
Vincent Jansen 18 april
Marja Koetsier 30 april

Jarigen mei
Janny Boerdam 1 mei
Miranda Emmen-v.d. Vegt 2 mei

Wim Heuvink 2 mei
Joke Schuurman 2 mei
Mirjam Doorn 6 mei
Willem Camphorst 7 mei
Johan Buis 8 mei
Monique Strijdveen 14 mei
Marita Kiekebosch 21 mei
Anneke Duuren 23 mei
Kitty Linthorst 26 mei
Gerry Roelofs 27 mei
Peter Stadhouders 28 mei
Sytse Groten  30 mei

Jarigen juni
Harrie Geerligs 1 juni
Gerry Gelder 1 juni
Jan Heideman 1 juni
Theo Hunink 3 juni
Lotte Winkelhorst 5 juni
Rudi Kingma 8 juni
Jan Sanders 13 juni
Annet Stegeman 14 juni
Mariska Stegeman 14 juni
Annie Liefers 16 juni
Monique Koggel 21 juni
Gerda Beltman 23 juni

Opbrengst Rabo Clubsupport

De actie Rabo Clubsupport heeft voor 
DTTV Wijhe eind 2021 het prachtige 
bedrag van € 535,56 opgeleverd. We 
bedanken alle leden van Rabobank Salland 
die tijdens de stemperiode uit alle deelne-
mende clubs kozen voor onze DTTV. Het 
bestuur zal de opbrengst reserveren voor 
de aanschaf van een nieuwe cv-ketel in 
ons clubgebouw.

Interview met onze nieuwe penningmeester Jos van Duuren

Wie ben je?
Ik ben Jos van Duuren, bijna 58 jaar oud en 
sinds 1996 en met veel plezier lid van de 
DTTV als recreant tafeltennisser. 

Heb je een gezin? 
Ik ben al meer dan 35 jaar getrouwd met 
Anneke en samen hebben we 2 kinderen, 
1 schoonzoon en 1 schoondochter en 4 
prachtige kleinkinderen. Anneke is ook lid 
en speelt dynamictennis.

Wat doe je voor de kost?
Ik werk in Olst bij Abbott als QA Specialist 
en hou me daar bezig met de kwaliteits-
zaken rondom onze leveranciers.

Je bent nu penningmeester van onze club. 
Hoe komt dat zo?
In de laatste Algemene ledenvergadering 
(ALV) was aangekondigd dat het pen-
ningmeesters-duo Arjen Bakker en Wim 
Heuvink wilde stoppen. Zij hadden dat al 
ruim van te voren aangegeven. Ondanks 
herhaaldelijke oproepen hadden zich geen 
kandidaten gemeld. Ik had er weleens over 
nagedacht, maar voor mij was het ondui-
delijk wat deze functie precies inhield.  Na 
de ALV in september 2021 heb ik wat infor-
matie ingewonnen bij het bekende duo en 
de taakomschrijving eens goed bekeken. 
Toen werd het wat duidelijker v.w.b.  het 
“hoe en wat” en de “te verwachten tijdsbe-
steding” en heb ik me alsnog aangemeld. 

En bevalt het tot nu toe? 
De overdracht is, met name door de coro-
na-perikelen, wat gefaseerd uitgevoerd 
maar op 3 januari 2022 heeft de finale 
overdracht plaatsgevonden. Gezegd mag 
worden dat de administratie perfect en 
overzichtelijk door Arjen is bijgehouden 

in alle jaren dat hij dit heeft verzorgd. Dat 
maakt het voor mij wel een stuk eenvoudi-
ger. Wim Heuvink vervulde veelal de rol om 
subsidies en dergelijke aan te vragen en 
in de laatste periode natuurlijk ook de ver-
goedingen vanwege de corona-crisis welke 
met succes zijn gehonoreerd. Inmiddels 
heb ik een paar bestuursvergaderingen 
bijgewoond, facturen (en herinneringen) 
verstuurd, facturen betaald en overzichten 
bijgewerkt. Ik leer telkens nog steeds een 
beetje bij. 

Ga je ook nog wat wijzigen in de toekomst?
Ik wil “voortborduren” op wat ik van Wim 
Heuvink en Arjen Bakker heb doorgekre-
gen. Natuurlijk zullen er wel wat zaken 
wijzigen. Zo denk ik dat voor het volgende 
seizoen de facturen voor de contributie 
en sponsoring niet meer worden rondge-
bracht, maar per email worden gestuurd.
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Samen met het bestuur willen we goed 
naar de komende begroting  kijken, zowel 
voor de korte termijn als lange termijn. 

Wil je nog wat kwijt?
De functie van een penningmeester is 
naast de andere functies binnen het 
bestuur en alle andere functies binnen 
onze club erg belangrijk. Ik zie ook al 
deze functionarissen er qua leeftijd niet 

op vooruit gaan en het valt me op dat de 
meeste mannen zijn. Ik ben, denk ik zelf, 
een van de jongste en ook een man! Ik wil 
bij deze een oproep doen aan alle jongeren 
en vrouwelijke leden om eens na te denken 
om in de nabije toekomst je aan te melden 
voor een van de functies in het bestuur of 
commissies. Dit is niet alleen goed voor 
jezelf, maar zeker ook voor het behoud en 
de toekomst van onze club.

Samenwerking met SBSO (Sport Buitenschoolse Opvang)

Om kinderen meer te laten bewegen en 
kennis te laten maken met verschilllende 
sporten hebben we als DTTV enkele clinics 
verzorgd in de sporthal Lange Slag. De cli-
nics dynamic tennis werden verzorgd door 
Jan Willem Jonker en de clinics tafeltennis 
door Guus Bergevoet. Met assistentie van 

enkele medewerkers van SBO werden de 
trainingen gegeven telkens aan een groep 
van ongeveer 10 kinderen in de leeftijd 
van 6 tot 10 jaar. Gezien de animo en het 
enthousiasme van de kinderen voor onze 
sport gaat dit initiatief wellicht nog een 
vervolg krijgen.

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

Nijverheidsweg 2 - Telefoon 0570 - 52 17 41Nijverheidsweg 2  -  Tel. 0570 - 52 17 41  -  www.hemeltjen.nl

dynamictennis en 
tafeltennisvereniging wijhe
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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

Sallandse toafeltennis gezegdes en spreuken

Elk joar is meert dialecttaalmoand.
De media en kranten hebt d’r al veule aan-
dacht an besteedt en onze eigen redactie 
dut natuurlijk ok un duit in’t zakkie, veur 
onze leden van de club die d’r nog un bettie 
kundig mee bint. Veurige keer hadden wie 
inh ons clubblad de kreten as trekballe en 
drieterig speuln, dit joar hebt wulle un duuk 
emak in de gezegdes en spreuken die te 
maken hebt met dynamic en toafeltennis.
Zo as ze nog niet bestunden hew ze zelf 
emak, dan kunt ze ’n volgende keer toege-
voegd worden an de Sallandse spreuken-
kallender.
Veur de lezers die het allemoal niet zo goed 
begriept hew de Nederlandse verkloaring 
d’r bie ezet.

Doar geet hen (nu gaan we starten)

1. Hij hef zien DTTV shirt krang an. 
(hij is niet in zijn goede doen en mist 
veel ballen).

2. Het toafeltennis mak oe blie, doarnoast 
kriej ok nog nieuwe energie. 
(na een avondje tafeltennis kun je de 
volgende dag nog harder werken)

3. Sloa’j de balle in ’t net, dan is’t de 
vroage oj’t nog redt. 
(je moet wel goed je best blijven doen 
voor een goed resultaat)

4. Een service uut de hand gif altied tram-
melant. 
(sportief en eerlijk duurt het langst)

5. Raak ie bie de service van een tegen-
stander van’t rabbat , denk altied de 
wedstried is nog lange zat. 
(laat je niet van de wijs brengen volg je 
eigen tactiek)

6. Slao’j de balle valicante mis, dan weej 
dateu veur oe te snelle is. 
(je weet, je hebt je beperkingen)

7. Duurt de rally oe te lang, dan hef oe 
spel te weinig gang. 
(ga bij je zelf te rade als iets niet goed 
gaat)

8. Speul ie met noppen op oe bat, hej,t 
eerste punt al ezet. 
(zorg dat je goed beslagen ten ijs komt)

9. Muj diepe deur de kniene veur un bal, 
stoaj meesten te verre van de taofel is’t 
geval. 
(loop niet altijd weg voor de problemen)

10. Speul ie ie un netballe en de kant dan is 
er met oe geluk niks an de hand. 
(je hebt reden tot tevredenheid wees 
dankbaar)

11. Goa’j noar huus met oe eigen tas, dan 
wee’j da’j goed bie de lesse was. 
(je hebt niet teveel gedronken na 
afloop)

Tot zover un stuk of wat van die spreuken 
die veur ons as Dynamic en toafeltennis-
sers bekend in de oren zult klinken. D’r bint 
er vast nog veulle meer en de redactie wilt 
die natuurlijk graag heur’n van jullie.
Misschien maakt wie dan onze eigen 
spreukenkalender.

Nog veule plezier en goa flink verdan met 
jullie sport.

Ajuuh
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Kroonkurkactie

De kroonkurkenactie is drie 
jaar geleden opgezet om 
een rolstoelbus bij elkaar te 
sparen. Het netwerk werd 
steeds groter waardoor ook 
andere gezinnen een hulp-
middel bij elkaar konden 
sparen.
Naast de kroonkurken 
wordt oud ijzer verzameld 
en zijn er verkoop- en 
sponsoracties.

Wij houden het bij kroon-
kurken. Inmiddels is het 
vierde gezin dat spaart 
voor een rolstoelbus bijna 
klaar en wordt een opvolg-
doel gezocht.

Ze stellen zich aan u voor:
Wij zijn familie van der Klift uit Breda, 
bestaande uit Erwin, Tamara, Luca 
(12) en Caitlynn (11). Tamara en Luca 
hebben beiden het Ehlers Danlos Syn-
droom, dit is kortgezegd een erfelijke 
collageenaandoening. Ons bindweef-
sel is foutief aangelegd wat voor veel 
problemen zorgt in het lichaam en 
waarbij de energiebalans heel beperkt 
is. Caitlynn heeft ook de symptomen en 
krijgt ook steeds meer klachten, maar is 
nog niet geheel gediagnosticeerd.

Luca is nagenoeg fulltime rolstoeler en 
gaat 2,5 dag per week naar school, de 
rest gaat via een a1-robot en Tamara 
kan niet meer zonder elektrische rol-
stoel (500 meter lopen per dag totaal 
is echt de max). De huidige rolstoelbus 

was niet meer toereikend en deze heeft 
het vlak voor de vakantie begeven. Wij 
hebben dus geen enkel vervoer meer 
om er als gezin op uit te kunnen. Zelfs 
specialisten bezoeken is nu een hele 
onderneming, haast onmogelijk.

We zijn daarom enorm blij dat wij gezin 
nummer 4 mogen zijn van deze fantas-
tische facebook actie pagina:
Rolstoelbus voor Sven/Melle/Daney/
Luca

Meer informatie over ons gezin en 
acties is te vinden op:
www.kliffiesbenderolstoelbus.nl

Wij willen iedereen alvast enorm bedan-
ken voor alle hulp!

Dynamictennis competitie

De competitie dynamictennis van het 
District IJsselstreek loopt alweer ten einde. 
Vanwege de corona-maatregelen is het 
laatste gedeelte van het programma enkele 
weken opgeschoven. Op zich is dat geen 

probleem want er speelden dit seizoen 
enkele teams minder mee en dat geeft dan 
weer enige ruimte in het programma.

De standen per 11 maart zijn als volgt:

Trainingen Dynamictennis

Nu de corona-maatregelen ons weer enige ruimte geven kunnen de trainingen voor 
Dynamictennis ook afgerond worden. Enkele waren nog niet gegeven. In overleg met 
de trainers zijn data geprikt. De deelnemers zijn hierover via de mail al ingelicht.
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Clubkampioenschappen Dynamictennis

Nu de corona-maatregelen weer van de 
lucht zijn kunnen we ook weer denken aan 
het opstarten van de Clubkampioenschap-
pen Dynamictennis. Deze zijn in het voor-
jaar van 2019 voor het laatst gehouden. 
De opzet voor 2022 is gelijk aan die van 
destijds. 
Op een aantal maandagavonden worden 
2 voorrondes gespeeld in poules van 4. 
De indeling van deze voorrondes wordt 
bepaald door loting. In totaal speelt ieder-
een 6 wedstrijden waarin hij/zij zich kan 
kwalificeren. Persoonlijk behaalde scores 
worden steeds opgeteld. Op de 7e avond 
wordt de Grande Finale gespeeld tussen 
de 8 spelers die de hoogste score hebben 
behaald in de voorrondes.

Afhankelijk van het aantal inschrijvingen 
zijn de volgende maandagavonden hier-
voor gereserveerd: 
• 25 april
• 2 mei
• 9 mei
• 16 mei
• 23 mei
• 30 mei
• 6 juni

De inschrijving is inmiddels gestart. Een 
inschrijfformulier hangt in het clubhuis. 
Mailen mag ook: secretaris@dttv-wijhe.nl. 
De uiterste inschrijfdatum is 4 april.

Even voorstellen

David en Wouter Koning
Hi, ik ben David en ik wil mijzelf en mijn 
vader Wouter voorstellen aan jullie. Een 
paar maanden geleden besloten wij te 
beginnen om samen te gaan hardlopen, 
omdat wij beide nogal een achterstand 
hadden opgebouwd op onze conditie. Dat 
is tot aan de dag van vandaag een succes. 
Naast dat wij werken aan onze conditie 

die zeker grote stappen vooruit heeft gezet 
sinds wij zijn begonnen met hardlopen, is 
het een heerlijk momentje in de week waar 
wij als vader en zoon samen bezig zijn. 
Maar wij wilden eigenlijk wel meer, een 
andere sport die wij met zijn tweeën weke-
lijks voor één á anderhalf uur konden doen. 
En toen kwam mijn vader dynamictennis 
van DTTV Wijhe tegen in de krant en dacht 
wij kunnen dit wel eens proberen. Ik moet 
eerlijk zeggen dat ik er niet veel vertrouwen 
in had. Ik dacht dat ik dit niet echt leuk zou 
vinden maar na twee uurtjes was ik vrij 
snel om, net als mijn vader. En nu zijn wij 
sinds november lid en gaan wij elke week 
dynamictennissen met zijn tweeën. 
David en Wouter  

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

www.normecfoodcare.com

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

Bert Jan Wevers
Ik ben Bert-Jan Wevers en kom uit Wijhe. 
Ben 53 jaar. Getrouwd met Gina Kruithof. 
We hebben een zoon Ben. Ik ben begonnen 
met tafeltennissen toen ik op de lagere 
school zat. Jaren lid geweest. Competitie 
gespeeld. Ben toen gaan tennissen 32 jaar 
lang. Tot ik last kreeg van mijn knieën. Ik 
ben nu 22 kilo afgevallen door een maag-
verkleining. Ik kan dus nu weer tafeltennis-
sen op de dinsdagavond. Henk Stegeman 
en Martin Kinds vroegen mij om weer 
te komen spelen en dat heb ik gedaan. 
Hartstikke gezellig en je kunt tegen vele 
verschillende niveaus spelen. 

Met vriendelijke groet,
Bert-Jan Wevers 

Kitty Linthorst
Ik ben Kitty Linthorst. Met mijn man en 
onze vier kinderen wonen we net buiten 
Wesepe. Samen runnen wij onze melk-
veehouderij met een kleine akkerbouwtak. 
Daarnaast werk ik ook nog 1 dag in de 
week bij een uitgeverij, waar ik de admi-
nistratie verzorg. In mijn vrije tijd mag 
ik graag puzzelen, wandelen, lezen en 
sinds kort ook dynamic tennissen. Ik ben 
gevraagd door mijn zusje Mariska, om 
eens mee te doen op de maandagochtend. 
Na enige aarzeling heb ik toch de sport-
schoenen aangetrokken. Direct vanaf de 1e 
kennismaking ben ik erg enthousiast. Het 
spelletje vind ik heel erg leuk om te doen 
en de mensen zijn ook nog eens erg gezel-
lig. Onder het genot van een kopje koffie 
tussendoor wordt er heel wat afgekletst. 
Ik hoop nog lang te kunnen tennissen met 
deze club dames.
Groetjes Kitty
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John Strijdveen
Hallo, mijn naam is John Strijdveen. Ik 
woon samen met mijn vrouw Monique en 
onze twee dochters aan de Grutto in Wijhe. 
Ik ben van agrarische komaf en werk als 
taxateur/expert bij Univé Verzekeringen, 
grotendeels in de agrarische sector. Ik hoef 
me momenteel dus niet te vervelen door de 
afwikkeling van de vele stormschaden. 
In mijn vrije tijd werk ik graag in de tuin en 
in de weekenden zitten we op de tribune 
bij onze handballende dochters. Monique 
zit al een aantal jaren bij dynamic tennis. 
Zij spoorde mij al vaker aan om het ook 
eens te proberen. Een beetje extra bewe-
ging in de corona wintermaanden kan geen 
kwaad, dus een paar maanden geleden 
ging ik overstag. Waar bij mij eerst het 
beeld leefde van een gezellig koffieclubje, 
blijkt het er meestal toch wat fanatieker 
aan toe te gaan. Ik speel momenteel op de 
maandagavond, als er op die avond geen 
tafeltenniscompetitie is. Na een aantal 
maandagavonden meegedaan te hebben 
én wat goede tips van Willem, speel ik al 

een aardig potje dynamic tennis mee. Mijn 
indruk van DTTV is positief; een gemoede-
lijke vereniging waar sportiviteit en plezier 
hoog in het vaandel staan. Ik kom jullie 
daar vast wel een keer tegen. 

Groeten John

 

Krijn Korsmid
Hallo, ik ben Krijn Korsmit en ik ben 16 jaar 
oud. Ik zit op school in Zwolle: De Twijn. Ik 
doe VMBO TL. Ik heb een broer van 18 en 
een zusje van 11 en een moeder en vader. 
Ik doe in Wijhe toneel en heb het erg naar 
mijn zin daar. Ik heb al een aantal keer 
meegedraaid bij de tafeltennis. Nu gaan we 
voor het echte werk. Ik heb de proeflessen 
goed ervaren en vind het leuk om nu ook 
lid te zijn van de club. 

Groet Krijn Korsmit

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

Rien Pluimers
Mijn naam is Rien Pluimers ben 40 jaren 
jong en woonachtig in Wijhe aan het 
Havenpad nr 10. Getrouwd met mijn 
vrouw Diana en heb 2 heerlijke kinderen: 
een bonusjongen van 8 en een van eigen 
makelaardij, een meisje van 4 jaar.  
Ik ben werkzaam bij Van Der Vegt Fijnme-
taal in Raalte en ben daar verantwoordelijk 
voor de inkomende en uitgaande goederen. 

De hobby’s die ik graag uitoefen zijn alles 
wat met sport te maken heeft en muziek. 
Daarnaast doe ik veel opkopen en verko-
pen dan voornamelijk modelauto’s.
Ik ben bij de tafeltennis verzeild geraakt 
door mijn buurman Bertjan Wevers. Ik 
zocht wat anders dan zaalvoetbal, aange-
zien mijn knieën en conditie dat niet meer 
toelaten. 
Ik speel op de dinsdagavond en wil ook 
graag nog het dynamisch tennis uit gaan 
proberen. Misschien zien we elkaar snel.

Mvg Rien Pluimers

Monique Koggel
Hallo allemaal, mijn naam is Monique 
Koggel en ik woon aan de Rijksstraatweg 
11E in Wijhe. Ik woon er ruim 2 jaar samen 
met mijn vriend Jurre Jonker. Daarnaast 
heb ik ook nog een leuke baan bij de ABN 
Amro, maar dan voor de zakelijke klanten. 
Mijn verder hobby’s zijn; haken, breien, 
mozaïeken en als ik de tijd heb ook koken 
en dan met name dingen bakken / uitpro-
beren.

Ik heb voor het laatst een jaar of 12 gele-
den tafeltennis gespeeld. En ik vind het 
nog steeds een leuke sport om te beoefe-
nen. Natuurlijk is er in die 12 jaar wel wat  
,,vastgeroest’’ aan kennis en voetenwerk, 
maar dat komt wel weer goed. Ik ben in 
contact gekomen met D.T.T.V. dankzij mijn 
schoonouders en tevens secretaris van 
jullie vereniging. Zij beoefenen er dyna-
mic tennis. Ik ben van plan om zo wie zo 
de donderdag te komen trainen. En in het 
begin van het volgende seizoen, wellicht de 
competitie te gaan beginnen. 

Wie weet wellicht tot ziens!
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Wall of fame

In onze vorige editie van de Mepper over 
het tot stand komen van ons clubgebouw, 
waren we gebleven bij de tijdelijke opslag 
bij de tuinderij van Marinus Veldhuis aan 
de Weyendaalse weg. Genoemde streefda-
tum voor ingebruikname 1975.

Gemeente Wijhe wijst ons een stuk grond 
toe aan de LT. Andersonstraat. Ons huidige 
plekje. Het bouwrijp maken van de grond 
is echter een hele klus. Talloze bomen 
moeten gerooid worden en huit uitgra-
ven van de vette klei en boomstronken 
is ook geen kinderspel. Na plannen om 
dit alles met de hand te doen i.v.m. de 
kostenbesparing werd toch na enkele 
avonden graven besloten er een shovel 
bij te halen. Deze klaart het karwei in no 
time. De zelfwerkzaamheid, die dringend 
nodig is, is niet toereikend om al het werk 
te klaren. Als eind 1975 er niet meer staat 
dan dat wat voor een fundering door moet 
gaan, wordt van pure nood de plaatselijke 
aannemer Hemeltjen ingeschakeld en deze 
zorgt ervoor dat het hele gebouw er komt 

te staan, inclusief de vloer. 
Er moet een lening worden 
aangegaan bij de bank en 
aflossing daarvan met amper 
40 leden is niet eenvoudig.

In de zomer van 1977 wordt 
dan toch door de leden de 
bouw afgewerkt en in augus-
tus 1977 kan voor het eerst 
worden gespeeld. Het gebouw 
krijgt als officiële naam “Tafel-
tenniscentrum T.T.V. Wijhe”.

Vanaf dat moment gaat het 
goed met de vereniging. De 
leden stromen toe. De toeloop 

is al snel zo groot, dat uitbreiding nood-
zakelijk is. Grote wens is dan een gebouw, 
helemaal van steen mèt douches in de 
kleedruimtes, want daar ontbreekt het ook 
aan.

Op de buitengewone ledenvergadering 
van 22 februari 1982 wordt goedkeuring 
verleend voor de verbouwing. De uitbrei-
ding van de zaal zal opgetrokken worden 
van steen en de vorm krijgen, die het 
clubgebouw in de toekomst ooit moet 
krijgen. De zelfwerkzaamheid van de leden 
is door het positieve effect van het hebben 
van een eigen clubgebouw weer 100%. 
Tijdens de zomerstop van 1982 wordt 
met aannemersbedrijf Hemeltjen de klus 
geklaard. Op de jaarvergadering verricht 
Marinus Veldhuis de officiële opening, door 
de laatste vierkante meter van het nieuwe 
vloergedeelte te lakken.

In de volgend Mepper meer over ons 
clubgebouw, we zijn inmiddels al 10 jaar 
onderweg in dit verhaal.

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


