
j u n i  -  2 0 2 2

dynamictennis en tafeltennisvereniging wijhe

de mepper 



1

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

Bezorging Gerrit Oosterink Wim Heuvink
 Tonnie Vlietstra Guus Bergevoet
 Jan Heideman

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

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

Dagelijks bestuur
voorzitter secretaris penningmeester
Willem Pronk Jan Willem Jonker Jos van Duuren
Enkweg 44 De Wandelingen 14 Sleedoorn 4
8131 VJ  Wijhe 8131 WC Wijhe 8131 WR  Wijhe
telefoon 06 23 58 99 48 telefoon 06 52 05 18 96 telefoon 0570 52 33 46
voorzitter@dttv-wijhe.nl secretaris@dttv-wijhe.nl penningmeester@dttv-wijhe.nl

Vertrouwenspersoon Ina Hascher, 06 44 92 35 97

internet www.dttv-wijhe.nl 

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

Oplage: 165 stuks 58e jaargang nr. 2 juni 2022

De volgende Mepper verschijnt in september. Jouw tekst en foto‘s zijn van harte welkom 
voor 1 september bij mepper@dttv-wijhe.nl.
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Acora

DTTV Ledenjournaal

Nieuwe leden per februari en maart
Coen Doornekamp jeugd tafeltennis

Bedankt als lid
Rudi Kingma
Anita Kingma-Zoon
Nick Heuvink
Will Winkelhorst

Het aantal leden van DTTV-Wijhe komt hierdoor op 116.

Nieuw adres
Het adres van Tom Woesthoff is gewijzigd in Heerderweg 72-1, 8161 BN  Epe.

Per 1 augustus komt Coen Doornekamp onze gelederen versterken. Deze tafelten-
nisser is lid van De Veluwe en wordt bij ons “competitie jeugdlid” voor één seizoen. 
Hij speelt dan in ons eerste jeugdteam.

Will Winkelhorst heeft aangegeven dat hij zijn actieve lidmaatschap bij DTTV Wijhe 
per einde seizoen wil beëindigen wegens meerdere verplichtingen die niet meer te 
combineren vallen. Hij geeft wel aan: ”Graag wil ik benadrukken dat ik de vereniging 
een ‘warm hart toedraag’ en dat Lotte het heel erg naar haar zin heeft bij de jeugdaf-
deling.”
Waarvan akte!

Algemene Ledenvergadering augustus 2022

Noteer alvast in je agenda: De ALV staat gepland voor maandagavond 29 augustus. Nor-
maliter wordt deze ALV de laatste jaren op de eerste maandag in september gehouden. 
In verband met geplande competitiewedstrijden vervroegen we deze vergadering met een 
weekje.
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Nieuws uit de kantine en verhuur van het clubgebouw

Gedurende de zomermaanden liggen de 
kantineactiviteiten van de DTTV op een 
laag pitje. Wel wordt het clubgebouw nog 
vrij regelmatig verhuurd voor tafeltennis 
of dynamic tennis in combinatie met een 
feestelijke gebeurtenis. Hierbij maken 
sommige huurders gebruik van consump-
ties uit de kantine en anderen brengen 
alles zelf mee.

Voor verhuur gelden in 2022 de volgende 
prijzen per uur:
met consumpties uit kantine: € 15,00
alles zelf meebrengen:  € 20,00

Voor verdere informatie en voorwaarden 
kan contact opgenomen worden met Wim 
Heuvink tel. 0570-522112 of 06-25532629.

Vanaf september worden de activiteiten 
vanuit de vereniging weer meer, waardoor 
verhuur minder mogelijk is. Huren kan dan 
vrijwel alleen nog op de zondagmiddag.

Namens de kantinecommissie voor alle 
vakantiegangers: Prettige vakantie

Gevonden voorwerpen

De doos ‘gevonden voorwerpen’ is 
weer vol, dus tijd om opruiming 
te houden. 
Hiernaast een foto van alle artikelen.
 
1 sweater donkerblauw, maat S 1 trainingsbroek zwart, maat M
1 sweater lichtblauw, maat M 1 trainingsjasje zwart, maat 42
1 shirtje lichtblauw, kindermaat 1 hemd zwart, maat L
1 kinderbroek beige, maat 158 1 t-shirt zwart
1 sportbroekje zwart, maat S 1 paar sportschoenen maat 42
1 batje + hoes, merk Joola 1 rugtas grijs
1 tas blauw diverse drinkbekers

De goederen liggen opgeslagen in een doos in het magazijn van de zaal. Afhalen is moge-
lijk tot 1 augustus a.s. Maak hiertoe een afspraak met Wim Heuvink tel. 0570-522112 of 
06-25532629.
Kleding etc. wordt daarna geschonken aan een kledingactie voor een goed doel.

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

Glazen Bol trofee

De voorjaarcompetitie zit erop en het 
seizoen wordt nog afgerond met enkele 
toernooien en de clubkampioenschappen. 
Over kampioenen gesproken, we kunnen 
we dit seizoen 2 teams feliciteren met 
het kampioenschap. Bij onze senioren 
werd het 1e en 3e team kampioen. Maar 
wie wordt de winaar van die felbegeerde 
Glazen Bol trofee? Alle teams hebben 
bij aanvang van de competitie weer een 
voorspelling mogen doen en nu maar eens 
zien wie het beste in die glazen bol heeft 
gekeken. We beginnen dit overzicht met 
onze jeugdteams. Bij de score hebben we 
de voorspelling gedaan tussen ( ) vermeld.

Jeugdteam 1
Dit team met Tom en Niek Esselink en Tom 
Woesthoff kwamen dit seizoen uit in lan-
delijke B. Voor de uitwedstrijden moesten 
ze ditmaal naar Hilversum, Berkel Roderijs, 
Roterdam en Middelburg. In 8 ronden werd 
deze competitie gespeeld. Na de promo-
tie van vorig jaar wisten ze ditmaal een 
keurige 3 plaats ( 3e) te behalen met 41 
punten (48) Niek wist 20 van zijn 24 par-
tijen te winnen en hiermee kopman. 

Jeugdteam 2
Dit team komt uit in de 2e klasse met 
Bryan Klomp, Koen Geurts, Justin Pol en 
Leroy van Weeghel als invaller. Met een 
vliegende start werd al direct duidelijk dat 
ze mee zouden gaan doen voor het kam-
pioenschap. De Brug 2 uit Apeldoorn bleek 
toch ondanks een 5-5 in de laatste wed-
strijd over het totaal toch te sterk. De Brug 
werd kampioen en Wijhe eindigde op een 
mooie 2e plaats (2e) met 45 punten (61)

Jeugdteam 3
Dit team komt uit 
in de 4e klasse 
met Lotte Win-
kelhorst, Lars 
Dekker en Sytse 
Groten. Ondanks 
de 3x over een 10-0 zege, bleek het niet 
voldoende voor een kampioenschap. Voor 
dit team een mooie 2e plaats (2e) met 72 
punten (64). Lotte wist op een na al haar 
partijen te winnen. Ook met het dubbel 
werden veel overwinningen binnengehaald. 
Volgend seizoen gaan ze zeker weer voor 
het kampioenschap.

Senioren 1
Dit team met Tom en Niek Esselink samen 
met Tom Woesthoff en Ceaser Abdulwahed 
mochten naast de jeugdcompetitie dit 
seizoen ook meedoen bij de senioren. Dit 
alles om ervaring op te doen en het leer-
plan. Hiervoor mochten ze uitkomen in de 
2e klasse. Hoewel ze aanvakelijk nog een 
voorzichtige voorspelling hadden gedaan, 
bleek het tegendeel waar. Vanaf de eerste 
wedstrijd gingen ze direct mee aan kop 
en wisten uiteindelijk overtuigend kampi-
oen te worden. Een 1e plaats (3e) met 59 
punten (50). Hierbij vermeld met 12 punten 
voor op de nummer 2 De Spinners uit Emst.

Senioren 2
Dit team met Adri de Koning, Riki Klein 
Woolthuis, Bennie Mulder en Guus Ber-
gevoet komen uit in de 4e klasse.  Een 
spannende competitie met soms verras-
sende uitslagen. Dit alles doordat er teams 
bij waren bestaande uit 5 of 6 spelers. Heel 
afhankelijk dan, in wat voor samenstelling 
ze aan zouden treden. Even leek het erop 
dat ze kampioen zouden gaan worden, 
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maar ze moesten de Veluwe uit Apeldoorn 
voor laten gaan. Voor dit team toch een 
mooie 2e plaats (3e) met 53 punten (51).

Senioren 3
Ditmaal nog uitkomend in de 6e klasse 
hadden de heren Harrie Geerligs, Gerrit 
Oosterink, Patrick Neulen en Leroy van 
Weeghel zich voorgenomen in de top 
mee te gaan draaien. Met toch nog een 
voorzichtige voorspelling, hadden ze niet 
gedacht zo overduidelijk kampioen te 
gaan worden. Enkel het laatste slippertje 
tegen Heino werden alle wedstrijden ruim 
gewonnen en een terechte kampioen met 
10 punten los van de nummer 2 Swift uit 
Swifterbant. 1e plaats (3e) met 67 punten 
(50) Op naar de 5e klasse volgend seizoen.

Uitslag:
Tot zover het overzicht en we kunnen con-
cluderen dat het voor de Glazen Bol trofee 
een spannende kijk in die bol was. Het 1e 
jeugdteam wist met 7 punten 1 punt dich-
ter bij hun voorspelling was dan jeugdteam 
3 met 8 punten. Hiermee mogen we dan 
ook het 1e jeugdteam van harte feliciteren 
met het behalen die felbegeerde Glazen 
Boltrofee.

Het 3e team, vlnr: Harrie Geerligs, Leroy van Weeghel, Patrick Neulen en Gerrit Oosterink.

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

Terugblik feestavond 14 mei 2022

Onze verlate feestavond was dit jaar 
anders dan afgelopen jaren en georga-
niseerd door de Activiteitencommissie 
Johan, Jos en Martin. Vanwege te weinig 
deelname (ongeveer 35 personen) hebben 
we besloten het dit keer eenvoudig te 
houden. Van 20.00 uur tot 24.00 uur kon 
iedereen gratis drinken én genieten van de 
vele hapjes die weer waren verzorgd door 
Martin Kinds. Een mooi aanbod van het 
bestuur, omdat de leden tijdens de corona-
periode gewoon het lidmaatschap hebben 
doorbetaald.

We hadden de bar en het zitgedeelte 
gezellig aangekleed. Het was mooi weer, 
dus ook buiten aan de statafels was het 

gezellig. Leuk dat er ook enkele jeugdle-
den aanwezig waren, die het niet konden 
laten om te gaan tafeltennissen. Met een 
eenvoudig muziekje erbij werd het steeds 
gezelliger en werd er gretig gegeten van de 
hapjes. Ook had ik kaasplankjes op de bar 
neergezet: een schot in roos.

Het was een gezellige avond, alleen 
jammer dat er zo weinig belangstelling 
was. Hopelij́k volgend jaar weer in de nor-
male periode met meer deelname.
Hierbij wil ik het bestuur en alle aanwe-
zigen namens de Activiteitencommissie 
bedanken voor deze gezellige avond.

Martin
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Verjaardagskalender

Jarigen juli
Tom Woesthoff 4 juli
Sandra Beumer 7 juli
Adri Liefers 12 juli
Jan de Boer 22 juli
Hillie Hendriksma 26 juli
Reinoud Kiekebosch 26 juli
Herman Veldman 26 juli
Riki Klein Woolthuis 29 juli
José Eijkelkamp 30 juli
Bert Eikelenberg 30 juli

Jarigen augustus
Sjaak Brusse 4 augustus
Annie Hegeman 4 augustus
Dick Mulder 4 augustus
Jos Bergevoet 11 augustus
Monique de Cock 13 augustus
Bert Liefers 13 augustus
Henk Stegeman 14 augustus
Tonny Vlietstra 20 augustus
Kay Schurink 27 augustus

Jarigen september
Herman Post 15 september
John  Strijdveen 20 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

Clubkampioenschappen Dynamictennis

Nu de corona-beperkingen weer van de 
lucht zijn hebben we getracht de Club-
kampioenschappen opnieuw op te starten. 
Deze zijn in het voorjaar van 2019 voor het 
laatst gehouden. 

De animo hiervoor was matig. Ligt dat aan 
het tijdstip in dit seizoen? We vonden wel 
dat met een aanmelding van slechts 12 
leden dit niet de naam “Clubkampioen-

schappen” zou mogen dragen. Besloten 
is dan ook om met dezelfde opzet later in 
dit seizoen er een “Najaarstoernooi” van te 
maken.

Wordt vervolgd…..

Jan Willem Jonker
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Feestavond Jeugd

Voor deze avond stond leasergamen op 
het programma. Na een gezamenlijk hapje 
eten werden de teams ingedeeld en kon 
het spel beginnen. Hiervoor was de zaal 
omgebouwd met schermen en tafeltenni-
stafels op de kant. Op deze manier waren 
er voldoende objecten om zich achter te 
kunen verschuilen. 

Tussen de verschillende ronden was er 
natuurlijk tijd om wat te drinken en een 
stukje stevige muziek. Koen en Brian 
bleken al goed overweg te kunnen met dit 
spel en bleven vaak als laatste in het duel. 
Dat het in het donker nog spannender is 
bleek in de laatste rondes. Al met al een 
gezellig en sportief feeste samen. 

Open dag Spoc

Na de opknapbeurt van het voorterrein 
op het Spoc was er op zaterdag 11 juni 
j.l. een open dag. Hierbij werden sport, 
cultuur en kunst bij elkaar gebracht. 
Op sportgebied was er voor de jeugd 
free-run, crossbike, panna voetbal en 
natuurlijk ook tafeltennis. Hiervoor 

hadden we de tafel buiten neergezet 
en gelukkig was het mooi weer. Jeugd-
spelers Brian en Koen gaven er demon-
straties en maakten hierbij ook gebruik 
van de tafeltennisrobot. We hadden wel 
iets meer belangstelling verwacht, maar 
toch goed hier onze sport te laten zien.

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

Ouder-jeugdtoernooi

Toch fijn dat we dit toernooi weer hebben 
mogen  spelen. De competitie is inmiddels 
afgelopen en aan het einde van het tafel-
tennisseizoen is dit gezelligheidstoernooi 
de opmaat naar de vakantieperiode. Het is 
tijdens dit toernooi de bedoeling dat een 
jeugdlid samen met zijn vader of moeder, 
oom of tante een dubbelteam vormt. Deze 
avond hadden zich 10 enthousiaste teams 
aangemeld en in 2 poules van 5 werden 
de voorronden gespeeld. De wedstrijden 
volgden elkaar in rap tempo op en met 
name de ouders hadden daar nu en dan 
condititioneel wel wat moeite mee. Team 
Tom met moeder Anita en Team Niek met 
vader Gerben wisten al hun wedstrijden te 
winnen elk in een poule. Team Koen met 
vadere Rick en Team Leroy met vader Joop 
werden elk 2e in hun poule. Voor de finale 
plaats waren er kruisfinales tussen Team 

Tom en team Leroy als titelverdediger. 
Team Tom wist de beslissende 3e set met 
11-8 van Leroy te winnen en plaatste zich 
voor de finale. Team Koen verloor in 2 sets 
van team Niek, zodat er een finale en fami-
lie onderonsje uitrolde van Tom en Gerben 
tegen Niek en Anita. Alle deelnemers 
konden getuige zijn van een spannende 
finale, die uiteindelijk werd gewonnen 
door team Niek en Anita. Voorzitter Willem 
Pronk bedankte na afloop de organisatie 
en reikte de prijs uit aan de winnaars en 
wel een heerlijke slagroomtaart van Bakker 
Jolink. 
Om alle aanwezigen in de kampioens-
vreugde mee te laten delen, werd de taart 
direct aangesneden en door Niek en Anita 
verdeeld. Dat was na een sportief toernooi 
natuurlijk voor allemaal een smakelijke 
beloning.

familie Esselink: Tom, Anita, Niek, Gerben
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Schoolsportdag met tafeltennis

Elk jaar wordt er een schoolsportdag georganiseerd voor groep 7 en 8 uit het basison-
derwijs. De deelnemers kunnen deze dag uit verschillende sporten kiezen om aan deel te 
nemen en gaan in een soort carrousel hierbij langs. Bij sport mag natuurlijk het tafeltennis 
niet ontbreken en onze vereniging heeft hieraan zijn medewerking verleent om de jeugd 
kennis te laten maken met onze sport. Verdeeld over 3 groepen konden telkens 14 kin-
deren meedoen met de training van een uur. Martin en Guus verzorgden deze trainingen, 
waarbij ook gebruik werd gemaakt van onze tafeltennisrobot. Het enthousiasme waarmee 
de verschillende oefeningen gespeeld werden was mooi om te zien. 

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

Sportieve samenwerking Capellenborg

Voor leerlingen die dol zijn op sport, biedt 
de scholengemeenschap Capellenborg een 
talentstroom aan. Bij talentstroom draait 
het om het plezier in het sporten. Maar er 
komt meer bij kijken, zo komen ook coa-
chen, scheidrechteren, hulpverlenen, orga-
niseren en leidiggeven in het pakket voor. 

Om verschillende sporten te leren ontdek-
ken en te ervaren hebben 2 groepen van 20 
leerlingen uit dit opleidingstraject kennis 
kunnen maken met het tafeltennis. In ons 
Tafeltenniscentrum  werden hiervoor op 
7 en 14 april 2 tafeltennisclinics gegeven 
door Adri en Guus.
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Even kennismaken

Hierbij willen we jullie kennis laten 
maken met Coen Doornekamp en hij 
gaat het komend seizoen deel uitmaken 
van ons 1e jeugdteam. Coen is 19 jaar, 
geboren in Delft en later met zijn ouders 
verhuisd naar Apeldoorn. Vanaf zijn 
zesde levensjaar heeft hij eerst volleybal 
gespeeld en daarna voetbal. Via zijn 
vader, die bij de Veluwe speelde, kwam 
hij in aanraking met het tafeltennis. 
Tijdens de vakanties had hij het wel 
eens gespeeld en vond het toen ook al 
wel leuk. Het bleek dat hij meer talent 
had voor het tafeltennis dan het voetbal 
en dat vooral ook leuker vond. De keuze 
was dan ook gauw gemaakt en in de 
5e klasse werd er destijds gestart in de 
jeugdcompetitie. In dat team klommen 
ze met kampioenschappen in 3 sei-
zoenen naar de 2e klas. Daarna met 
een ander team 1e klas naar promo-
tieklasse en hier kampioen geworden. 
Naast de jeugd heeft hij ook al in de 
senioren competitie ervaring opgedaan 
en speelde in hetzelfde team met zijn 
vader, toch wel bijzonder. Met dit niveau 

kan Coen mooi meedraaien in ons 1e 
jeugdteam dat nu landelijk B speelt. We 
hopen dat hij het naar zijn zin krijgt hier 
in Wijhe bij de DTTV en zich verder kan 
ontwikkelen in het tafeltennis. Samen 
met Tom en Niek Esselink en Tom 
Woesthoff liggen er voldoende uitdagin-
gen en zal het zeker leuk gaan worden.

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!
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Clubkampioenschappen Jeugd

Voor dit kampioenschap werd er via 2 
vijfkampen uitgemaakt wie er via deze 
voorronde in de winnaars- en verliezer-
spoule uit zou gaan komen. De nummers 1 
en 2 gingen zowiezo door en de nummers 
3 moesten een extra wedstrijd spelen om 
te bepalen wie er mee kon doen in de kam-
pioenspoule. 

Lotte Winkelhorst en Justin Pol moesten 
elk, als nummer 3 in hun poule, het tegen 
elkaar opnemen. Een beslissende 3e set 
moest hiervoor uitsluitsel geven en Justin 
mocht na een nipte overwinning meedoen 
in de finale poule. Samen met de reeds 
geplaatste Tom Woesthoff, Niek en Tom 
Esselink en Coen Doornekamp werd er 
wederom een vijfkamp gespeeld. Het ging 
hierbij om 3 gewonnen sets. Voor Justin 
was het nog net een tandje te hoog, maar 
de overige finalisten waren aan elkaar 
gewaagd.

Tot de laatste ronde, waarbij Niek ogen-
schijnlijk de beste papieren had, was er 
voor vier spelers nog zicht op een kampi-
oenschap. Doordat Coen in de beslissende 
ronde met 3-1 van Niek wist te winnen 
kwam hij samen met Tom Esselink en Niek 
in een driehoek terecht. Hierbij bracht het 
tellen van gewonnen sets uitkomst. 

Na enig rekenwerk kwam vast te staan dat 
Coen Doornekamp zich de nieuwe club-
kampioen mag noemen met Tom Esselink 
als 2e en zijn broer Niek als 3e . Het was 
een sportieve zaterdagochtend met voor 
de spelers en ook de toeschouwers vol-
doende spannende wedstrijden. 

Tom Esselink bedankt voor de organisatie 
van deze Clubkampioenschappen en Anita 
voor het bijhouden van de score, ook Wil 
voor het schenken van de koffie.

De winnaars: Tom Esselink (2e), Coen Doornekamp (1e), Niek Esselink (3e)
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Wall of fame

We gaan weer verder met het vervolg over 
tot stand komen van ons clubgebouw. In 
de zomer van 1985 wordt er door de leden,  
in samenwerking met wederom Hemeltjen, 
de vloer voorzien van een betonnen onder-
laag. Het eigenlijke parket verkeert nog in 
goed staat en wordt opnieuw gebruikt.
In 1987 wordt achter de bar een keuken 
geplaatst. In hetzelfde jaar worden we 
geconfronteerd met een aantal eisen 
inzake de horecavergunning. Dat betekent 
dat we de barruimte moeten vergroten en 
dat we de beschikking moeten hebben over 
aparte dames- en herentoiletten. Vanwege 
het sterk verslechterde houten gedeelte 
van het gebouw, waren de plannen voor 
een totale verbouwing (clubgebouw geheel 
van steen, met ruimere kleedkamers en 
douches) al gemaakt. We krijgen nog een 
jaar respijt. Op de jaarvergadering van 
1987 oppert Herman Post het idee van 
een superloterij, die ons, als een van de 
grootste onderdelen van de totaalfinancie-
ring, voldoende armslag biedt om de totale 
verbouwing te realiseren.

Op 13 mei 1988 
start het karwei. 
De medewerking 
van de leden is 
ronduit geweldig. 
De sloop is in 2 
dagen gepiept. 
Het enige wat van 
het oude gedeelte 
overblijft is de 
vloer. Wederom 
in samenwerking 
met Hemeltjen 
wordt dan met 
de wederopbouw 
begonnen. Het 
aanpassen van 

de fundering drukt ons nogmaals op de 
stroeve materie waaruit letterlijk en figuur-
lijk het gebouw is verrezen: taaie vette klei 
en boomstronken. Na 3 weken staat het 
zaalgedeelte alweer overeind. Zo’n 10 tot 
15 leden en niet leden steken iedere avond 
en zaterdag de handen uit de mouwen.

Spoedig erna verrijzen ook de kleed- en 
toiletruimtes. De afwerking duurt het 
langst, maar in augustus kan er in de 
zaal weer worden gespeeld. In die maand 
gaat het afwerken gewoon door. Schuren, 
plamuren, schilderen, timmeren, sleutelen, 
tegelzetten enz. enz..., maar in september 
is het gebouw dan ook helemaal klaar. 
Positieve reacties van de ons bezoekende 
tafeltennisverenigingen zijn niet van de 
lucht en we zijn dan ook trots op ons club-
gebouw.

In de volgende aflevering meer ............met 
kreten als nagalm en echoput, wat moeten 
we daar dan mee?

Van veilig 
printen 

tot werken 
in de cloud

All to keep you going

www.pcinederland.nl

DW Makelaardij BV
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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


