
s e p t e m b e r  -  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 Yvonne Kolkman, 06 -23 89 70 61

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. 3 september 2022

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

de mepper 
NAJAARSCOMPETITIES IN HET CLUBGEBOUW VAN DTTV WIJHE

DAG: DATUM: SOORT: AANVANG: ACTIVITEIT:

MAANDAG 12 SEP. TAFELTENNIS 19.45 UUR SENIOREN: WIJHE 1 - ZWARTSKUIS 1
MAANDAG 12 SEP. TAFELTENNIS 19.45 UUR SENIOREN: WIJHE 2 - EMMELOORD 2
MAANDAG 12 SEP. TAFELTENNIS 19.45 UUR SENIOREN: WIJHE 3 - ZWARTSLUIS 4

WOENSDAG 21 SEP. DYNAMIC TENNIS 09.30 UUR WIJHE 1 - DTTC 1 (DEVENTER)

ZATERDAG 24 SEP. TAFELTENNIS 11.00 UUR JEUGD: WIJHE 1 - ONI 1 (WYCHEN)
ZATERDAG 24 SEP. TAFELTENNIS 11.00 UUR JEUGD: WIJHE 2 - NTC LEOGANG 1 (NUNSPEET)
ZATERDAG 24 SEP. TAFELTENNIS 11.00 UUR JEUGD: WIJHE 3 - NTC LEOGANG 2 (NUNSPEET)

MAANDAG 26 SEP. TAFELTENNIS 19.45 UUR SENIOREN: WIJHE 1 - GTC 1 (GENEMUIDEN)
MAANDAG 26 SEP. TAFELTENNIS 19.45 UUR SENIOREN: WIJHE 2 - SMASH IN 3 (ENS)
MAANDAG 26 SEP. TAFELTENNIS 19.45 UUR SENIOREN: WIJHE 3 - DTV'84 4 (DALFSEN)

DINSDAG 27 SEP. DYNAMIC TENNIS 09.30 UUR WIJHE 2 - WIJHE 3

MAANDAG 10 OKT. TAFELTENNIS 19.45 UUR SENIOREN: WIJHE 1 - TT ZWOLLE 6
MAANDAG 10 OKT. TAFELTENNIS 19.45 UUR SENIOREN: WIJHE 2 - TT ZWOLLE 7
MAANDAG 10 OKT. TAFELTENNIS 19.45 UUR SENIOREN: WIJHE 3 - STAPHORST 2

DINSDAG 11 OKT. DYNAMIC TENNIS 09.30 UUR WIJHE 3- WSV 3 (APELDOORN)

ZATERDAG 15 OKT. TAFELTENNIS 11.00 UUR JEUGD: WIJHE 1 - TEMPO TEAM 1 (AMSTERDAM)
ZATERDAG 15 OKT. TAFELTENNIS 11.00 UUR JEUGD: WIJHE 2 - DE VELUWE 2 (APELDOORN)
ZATERDAG 15 OKT. TAFELTENNIS 11.00 UUR JEUGD: WIJHE 3 - DE VELUWE 3 (APELDOORN)

WOENSDAG 19 OKT. DYNAMIC TENNIS 09.30 UUR WIJHE 1 - WSV 1 (APELDOORN)

DINSDAG 25 OKT. DYNAMIC TENNIS 09.30 UUR WIJHE 3- OLST 1 

ZATERDAG 29 OKT. TAFELTENNIS 11.00 UUR JEUGD: WIJHE 1 - ASSEN 1
ZATERDAG 29 OKT. TAFELTENNIS 11.00 UUR JEUGD: WIJHE 3 - TT ZWOLLE 3

MAANDAG 31 OKT. TAFELTENNIS 19.45 UUR SENIOREN: WIJHE 1 - NTC LEOGANG 3 (NUNSPEET)
MAANDAG 31 OKT. TAFELTENNIS 19.45 UUR SENIOREN: WIJHE 2 - NTC LEOGANG 4 (NUNSPEET)
MAANDAG 31 OKT. TAFELTENNIS 19.45 UUR SENIOREN: WIJHE 3 - TT ZWOLLE 9

DINSDAG 8 NOV. DYNAMIC TENNIS 09.30 UUR WIJHE 3 - WIJHE 2

WOENSDAG 16 NOV. DYNAMIC TENNIS 09.30 UUR WIJHE 1 - WSV 2 (APELDOORN)

ZATERDAG 19 NOV. TAFELTENNIS 11.00 UUR JEUGD: WIJHE 1 - SWIFT 1 (DEVENTER)
ZATERDAG 19 NOV. TAFELTENNIS 11.00 UUR JEUGD: WIJHE 2 - STAPHORST 1
ZATERDAG 19 NOV. TAFELTENNIS 11.00 UUR JEUGD: WIJHE 3 - EMMELOORD 1

MAANDAG 21 NOV. TAFELTENNIS 19.45 UUR SENIOREN: WIJHE 1 - HARDERWIJK 2
MAANDAG 21 NOV. TAFELTENNIS 19.45 UUR SENIOREN: WIJHE 2 - KAMPENION 7 (KAMPEN)
MAANDAG 21 NOV. TAFELTENNIS 19.45 UUR SENIOREN: WIJHE 3 - 'S-HEERENBROEK 3

DINSDAG 22 NOV. DYNAMIC TENNIS 09.30 UUR WIJHE 2- OLST 1 

ZATERDAG 26 NOV. TAFELTENNIS 11.00 UUR JEUGD: WIJHE 1 - DE BOER TAVERZO 1 (ZOETERMEER)
ZATERDAG 26 NOV. TAFELTENNIS 11.00 UUR JEUGD: WIJHE 2 - RIJSSEN 1
ZATERDAG 26 NOV. TAFELTENNIS 11.00 UUR JEUGD: WIJHE 3 - NTC LEOGANG 3 (NUNSPEET)

DINSDAG 6 DEC. DYNAMIC TENNIS 09.30 UUR WIJHE 2- WSV 3 (APELDOORN) 



2

Inhoudsopgave
Van de voorzitter 5

Hoogtepunten Algemene ledenvergadering 29/8 6

DTTV Ledenjournaal 6

DTTV Wijhe bestaat 70 jaar! 9

Trots op onze jubilarissen 10

80 tafeltennissende kids tijdens IJsselsportkamp 13

Glazen bol trofee 14

Teamindeling seniorencompetitie tafeltennis 15

Rectificatie ouder- jeugdtoernooi 16

Zonnepanelen 16

Van de kantinecommissie 19

In memoriam Bertus Boerdam 19

Oproep ‘bewust met energie’ 20

Verjaardagskalender 20

Jeugdteam 1 klaar voor een nieuw seizoen 23

Trots op onze kampioenen 24

Clubkampioenschappen Dynamictennis 24

NK Dynamictennis 24

Clinic Dynamictennis in Wijhe 27

Competitie Dynamictennis 27

Wall of fame 28



5

Acora

Van de voorzitter

Beste leden,

Voor u weer een kersverse Mepper, na een 
warme en droge zomer. We kijken weer 
terug op een mooi voorjaar, met super 
mooie resultaten van onze jeugdteams en 
de seniorenteams in de gespeelde compe-
tities en kampioenschappen. De feest-
avond was erg gezellig en dit jaar, welis-
waar met een wat kleinere opkomst dan 
normaal, maar zeer goed georganiseerd.

Ik wilde in dit voorwoord, een groot dank-
woord uitspreken voor ons vrijwilliger-
steam. Als je ziet wat er allemaal gedaan 
wordt op alle niveaus dat is klasse en 
wordt zeer gewaardeerd.

Wel maken wij ons zorgen als bestuur, over 
de toekomst, want de meeste vrijwilligers 
worden er niet jonger op (ook niet in het 
bestuur) en we zouden graag zien dat er 
nieuwe vrijwilligers klaarstaan om taken 
over te nemen als dit nodig is.

Dus denk daar eens kritisch over na en 
meld je aan bij mij als je in de toekomst 
ook wil meedraaien in het bestuur of als 
vrijwilliger. Dit is echt hard nodig voor het 
voorbestaan van de DTTV Wijhe.

Op 17 september is het gebouw onder-
werpen aan een grote schoonmaak. Acht 
mensen hebben ervoor gezorgd dat alles 
weer spik-en-span is voor het nieuwe 
seizoen.

Verder heb ik een verzoek aan alle leden, 
als je hoort dat een van de leden is uitge-
vallen door blessures / ziekte of anders, 
meld dit even bij mij of een van het bestuur. 
Op 29 augustus hebben we onze ALV 
gehouden, en toevallig zijn op dezelfde dag 
ook de zonnepanelen geplaatst. Hiermee 
leveren wij ook een bijdrage aan het ver-
duurzamen van ons gebouw.  Verderop in 
de Mepper meer info hierover met een foto.

Ook kunnen wij mededelen dat ons 1e 
tafeltennisjeugd team landelijk A gaat 
spelen, dat is een hele prestatie.

Ik wens alle leden, sponsors en adverteer-
ders en mooi en sportief najaar toe.

Met vriendelijke sportgroet,
Willem Pronk
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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

DTTV Ledenjournaal

Geen nieuwe leden te melden
Tafeltennis: 64
Dynamictennis: 65
Totaal: 115 (met dubbelingen uiteraard)

Nieuw adres
Monique Koggel, Torenstraat 16, 8131 AL Wijhe

Hoogtepunten Algemene ledenvergadering 29/8

Ook dit was de algemene Ledenvergade-
ring de traditionele opening van het nieuwe 
seizoen. Alhoewel … veel groepen hebben 
helemaal geen echter zomerstop gehad 
en de afgelopen maanden gewoon lekker 
doorgespeeld. Een heerlijk voordeel van 
ons eigen clubgebouw. 
De ALV kende een mooie opkomst van 
bijna 30 leden. De aanwezigen hoorden de 
verslagen van vele commissies voorbij-
komen, aangevuld met de verwachtingen 
voor komend seizoen. We kunnen er een 
Mepper mee vullen, maar zullen het voor 
jullie beperken tot enkele highlights. Het 
volledige verslag is natuurlijk te lezen in de 
notulen van de secretaris. 

• In de opening vertelde Willem over de 
die dag geplaatste zonnepanelen door 
Installatiebedrijf Van Gurp (zie ook 
het berichtje en de foto elders in deze 
mepper).

• We starten met een algemene Whats-
sappgroep voor leden om snel alge-
mene mededelingen en oproepen 
over de club te kunnen delen. Enkele 
tientallen leden hebben zich inmiddels 
aangemeld. Ook geïnteresseerd? Stuur 
even een berichtje aan voorzitter@dttv-
wijhe.nl. 

• Dit jaar telt de club 4 jubilarissen: 
Guus Bergevoet, Herman Post en Jan 
Sanders allemaal 50 jaar lid. Een inter-
view met hen vind je verderop in deze 
Mepper). Jos van Duren is inmiddels 
alweer 25 jaar lid. In eerdere Meppers 
kun je al uitgebreid lezen over zijn 
genen binnen de DTTV en zijn nieuwe 
rol als penningmester. Wist je al dat je 
alle edities van de afgelopen jaren kunt 
vinden op onze website: https://www.
dttv-wijhe.nl/clubblad-de-mepper/
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0682422168     info@rijschoolbrand.nl     www.rijschoolbrand.nl

DTTV Wijhe bestaat 70 jaar!

In januari bestaat onze DTTV Wijhe maar liefst 70 jaar (1953-2023). Natuurlijk is dit 
weer een prachtige reden om met elkaar een leuk feestje te organiseren. De Feest-
commissie denkt na over een extra feestelijke happening. Suggesties en vrijwilligers 
voor de organisatie zijn van harte welkom. De datum hebben we met elkaar tijdens 
de Algemene Ledenvergadering vastgesteld – reserveer deze meteen in je agenda. 
Zaterdag 14 januari 2023!

• Yvonne Kolkman vervangt per dit 
seizoen Ina Hascher als vertrouwens-
persoon. 

• Oud-lid Lieke Lyons heeft in haar 
testament laten vastleggen dat ze een 
deel van haar erfenis nalaat aan DTTV 
Wijhe. De omvang hiervan is nog niet 
bekend; het bestuur heeft als voorschot 
hierop de zonnepanelen aangeschaft.

• Het ledental van onze DTTV is afgelo-
pen jaar gestegen van 108 naar 115.

• DTTV Wijhe komt dit seizoen in de 
competities in actie met 6 tafelten-
nisteams (3 jeugd en 3 senioren). Het 
eerste jeugdteam gaat Landelijk A 
spelen en strijden om het Nederlands 
Kampioenschap (zie ook het interview 
met Niek Esselink in deze Mepper). In 
de dynamic tenniscompetitie spelen dit 
seizoen 3 teams van DTTV Wijhe.

• De contributie stijgt licht komend 
seizoen. Het basistarief voor senio-
ren wordt € 79.80 (afgelopen seizoen: 
€ 75.30. Voor jeugdleden: € 57,=  
(53,80). Dit bedrag wordt nog aange-
vuld met de bijdragen aan de bond(en). 

• De Kascommissie bestaat komend 
seizoen uit: Gerrit Schuurman en Adri 
de Konng (Johan den Ouden reserve)

• Onder luid applaus werden twee aftre-
dende bestuursleden herkozen: Willem 
Pronk (per afgelopen seizoen) en Jan 
Willem Jonker (per dit seizoen).

• Het bestuur heeft de mogelijkheden 
voor uitbreiding van de zaal verkend. 
In deze periode met extreem hoge 
verbouwingskosten zou dit mogelijk 
leiden tot dubbele contributiebijdragen. 
Daarom is besloten deze plannen tot 
nader order uit te stellen. We houden de 
wel open. Vooralsnog proberen we de 
capaciteit van het gebouw nog beter te 
benutten.

• 70-jarig bestaan DTTV in 2023: de 
Feestcommissie denkt na over een 
extra feestelijke happening. Suggesties 
en vrijwilligers voor de organisatie zijn 
van harte welkom. Noteer de datum 
alvast in je agenda: 14 januari!



10

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

Trots op onze jubilarissen

Tijdens de laatste jaarvergadering werden 
3 leden in het zonnetje gezet vanwege het 
50-jarig lidmaatschap, t.w. Herman Post, 
Jan Sanders en Guus Bergevoet. Aange-
zien alle drie leden toch een aanzienlijke 
staat van dienst hebben binnen onze ver-
eniging, willen we als redactie samen met 
hen toch nog even terugblikken. 

Alle drie zijn in hetzelfde jaar bij onze club 
gekomen, Herman als 11-jarige, Jan op zijn 
13e en Guus met 15 jaar. Over die begin-
periode komen de verhalen overeen. De 
trainingen van Baankreis en dat Marinus 

Veldhuis ze destijds aanspoorde zo gauw 
mogelijk competitie te gaan spelen. 

Omdat ze de techniek nog niet helemaal 
onder de knie hadden, leerden ze volgens 
Jan al gauw met tactiek te spelen. Herman 
leerde zich het balgevoel aan, door thuis 
de tafel tegen de muur te zetten en tegen 
zichzelf te spelen. Alle drie hebben ze de 
groei en bloei mee mogen maken van de 
vereniging en hier hun steentje aan bijge-
dragen. Herman en Jan namen destijds de 
organisatie over van het scholierentoer-
nooi van Jos Bergevoet en Jan Mensink. 

Guus Bergevoet, Herman Post en Jan Sanders
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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

Herman en Guus maakten ook jarenlang 
deel uit van het bestuur. Guus als voorzitter 
en Herman voor de jeugdzaken. Daarnaast 
was Herman ook nog bondsgedelegeerde 
en vertegenwoordigde de afdeling Oost 
binnen de NTTB. 

Een dieptepunt was het plotseling overlij-
den van Jan Vlietstra tijdens de compe-
titieavond. Herman heeft hem toen nog 
gereanimeerd, maar het mocht niet meer 
baten. We hebben toen voor Jan nog wel 
een waardig afscheid mogen organiseren 
met een begrafenis vanuit ons clubge-
bouw.

Alle drie waren ze nauw betrokken bij de 
verschillende verbouwingen en de organi-
satie van 2 grote loterijen. De timmererva-
ring van Jan kwam hierbij goed van pas. 
Herman zorgde voor genoeg reuring binnen 
de club met de organisatie van de 24-uurs 
-tafelteltennismarathon, een rommelmarkt 
en jarenlang de Top 12 toernooien voor 
heren en dames. In het kader van 50 jaar 
afdeling Oost kwam topspeelster destijds, 
Betine Vriesekoop naar Wijhe om een clinic 
te geven. Op de vraag waar de heren al die 
energie van kregen, antwoordde Herman 
gelijk van de sunkist pakjes van Marinus 
uit de kist en later de gehaktballen van 
Dokter op de vrijdagavond na de wedstrij-

den. Maar de grootste drijfveer voor alle 
drie was toch de saamhorigheid binnen 
de club om er iets moois van te maken. 
Herman voegt toe dat ook alle leden zich-
zelf konden zijn, alhoewel je van sommigen 
wel de gebruiksaanwijzing moest kennen. 

Voor alle drie was het al die jaren belang-
rijk dat iedereen op zijn eigen niveau de 
sport kon beoefenen. Tijdens de feest-
avonden mochten we dan samen even uit 
het dak. Op dit moment is Herman lid van 
verdienste en speelt niet actief meer mee. 
Wel blijft hij betrokken bij de club waar hij 
ook mee vergroeid is geraakt. Jan en Guus 
spelen allebei nog volop mee in de senio-
rencompetitie. Daar is het ook leuk om nog 
steeds tegenstanders te ontmoeten, waar 
je in vroeger jaren ook al tegen speelde. 
Guus zit momenteel in het bestuur en 
behartigt er de jeugdzaken. Daarnaast 
geeft hij ook al jaren training aan onze 
jeugd en senioren. 

Het was een leuk onderhoud met deze 
jubilarissen op de praatstoel met al die 
verhalen en daarbij die twinkeling in hun 
ogen nog te zien, dank daarvoor.

Met alle leden zijn we daarom trots op 
jullie.

80 tafeltennissende kids tijdens IJsselsportkamp

In de laatste week van de zomervakantie is inmiddels het 10e IJsselsportkamp 
gehouden. Drie dagen volop sport en spel voor de jeugd tussen 6 en 13 jaar uit Olst-
Wijhe, onder leiding van Paul Baltus. Natuurlijk heeft ook onze DDTV zijn steentje 
bijgedragen aan dit evenement met clinics tafeltennis. Meer dan 80 kinderen deden 
hier aan mee.
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Glazen bol trofee

Met een nieuwe competitieronde in het 
vooruitzicht zijn de deelnemende tafelten-
nisteams al volop in training. Dit seizoen 
met 3 jeugd- en 3 seniorenteams. We zijn 
natuurlijk benieuwd naar de verwachtin-
gen en middels een kijkje in onze glazen 
bol schrijven we graag over wat ze gezien 
hebben. Of dit alles ook uit zal komen, 
gaan we na afloop van deze competitie 
zien. We beginnen met onze jeugd.

Jeugdteam 1
Dit seizoen uitkomend in landelijk A en 
dat wil zeggen dat ze inmiddels behoren 
tot de top binnen het jeugdtafeltennis in 
Nederland. Met Tom en Niek Esselink, Tom 
Woesthoff en Coen Doornekamp. Ze spelen 
dit seizoen tegen teams uit Assen, Amster-
dam, Deventer, Zoetermeer en Wijchen. Het 
doel wat ze voor ogen hebben is een 4e 
plaats, maar kijkend in de glazen bol zien 
ze een 5e plaats met 30 punten.

Jeugdteam 2
Dit team met Justin Pol, Koen Geurts en 
Bryan Klomp. Vorig seizoen nog 2e in de 
2e klasse, zou je verwachten dat ze verder 
omhoog gaan kijken. Toen zat Leroy van 
Weeghel nog in het team en hij gaat nu 
vanwege zijn leeftijd in het 1e senioren-
team spelen. In de glazen bol zien ze een 
sterke poule met veel spannende wedstrij-
den. Ze voorspellen een 4e plaats met 38 
punten.

Jeugdteam 3
Met de mooie resultaten van het vorige 
seizoen is dit team gepromoveerd naar 
de 3e klasse. Met Lotte Winkelhorst, Lars 
Dekker, Sytse Groten en nieuw teamlid Krijn 
Korsmit. Voor Krijn een mooie gelegenheid 
om kennis te maken met de competitie; hij 

gaat ook enkele wedstrijden meespelen. Ze 
hebben met het hele team in de glazen bol 
gekeken en zagen allemaal hetzelfde nl. 
een 4e plaats met 27 punten.

Seniorenteam 1
Dit team gaat uitkomen in de 3e klasse 
met Bennie Mulder, Guus Bergevoet, Joop 
van Weeghel en Leroy van Weeghel. Met 
de komst van Leroy vanuit de jeugd denkt 
dit team sterk genoeg te zijn om zich te 
kunnen handhaven in de 3e klasse. Joop 
zal zeker dit niveau aankunnen en de 
meeste punten voor dit team bij elkaar 
gaan spelen. In de glazen bol zien ze een 
4e plaats met 38 punten.

Seniorenteam 2
Dit seizoen uitkomend in de 5e klasse met 
Adri de Koning, Riki Klein Woolthuis, Harry 
Geerligs en Patrick Neulen. Voor Adri en 
Riki vorig seizoen nog 4e klasse en Harry 
en Patrick gepromoveerd vanuit de 6e 
klasse een mooie mix voor de 5e klasse. 
In deze nieuwe samenstelling is aanvoer-
der Harry nog een beetje voorzichtig in 
zijn voorspelling. Kijkt hij in de glazen bol 
wordt dit bevestigd met wat hij ziet nl. een 
3e plaats met 45 punten.

Seniorenteam 3
Dit team komt uit in de 6e klasse en gaat in 
een nieuwe samenstelling spelen t.w. Gerrit 
Oosterink, Jan Sanders, Rien Pluimers 
en Monique Koggel. Met de laatste 2 als 
nieuwkomers in de competitie. Gerrit en 
Jan zullen ze zeker gaan coachen met elk 
hun meer dan 50 jaar competitie-ervaring. 

Zoals het nu lijkt en onze tegenstanders 
inschattend, gaan ze volgens Jan en Gerrit 
een 3e plaats halen met 50 punten.
Tot zover het overzicht van alle teams en 
namens de redactie een sportief seizoen 
en succes voor allemaal.

Teamindeling seniorencompetitie tafeltennis

Voor het nieuwe seizoen moest de TC, bestaande uit: Harrie Geerligs, Bennie Mulder 
en Adri de Koning, de competitieteams helemaal opnieuw samenstellen. Het 1e 
team, dat voornamelijk uit jeugdspelers bestond, stopte en gaat alleen in de lande-
lijke jeugdcompetitie  spelen. Ook melden er zich 3 nieuwe leden aan die competitie 
willen spelen. Een daarvan heeft al jaren competitie gespeeld en voor de andere 
twee is het hun debuut. Na wat gepuzzel en contact met een paar leden zijn we tot 
de volgende teams gekomen:

DTTV 1; 3e klasse DTTV 2; 5e klasse  DTTV 3; 6e  klasse
Joop van Weeghel Harrie Geerligs Gerrit Oosterink
Leroy van Weeghel Patrick Neulen Monique Koggel
Bennie Mulder Riki Klein Woolthuis Rien Pluimers
Guus Bergevoet Adri de Koning Jan Sanders

Jeugd 1, landelijk A Jeugd 2, 2e klasse Jeugd 3, 3e klasse
Tom Esselink Justin Pol Lotte Winkelhorst
Niek Esselink Koen Geurts Lars Dekker
Tom Woesthoff Bryan Geurts Sytse Groten
Coen Doornekamp  Krijn Korsmit

Bij aanvang van de competitie waren de shirts voor de nieuwe leden en de jeugd-
leden die uit hun shirts gegroeid waren nog niet aanwezig. Als de Mepper uitkomt 
zullen de shirts er wel zijn.

Namens de TC, Adri de Koning



16

Zonnepanelen

De verhoging van de energietarieven 
baart ons zorgen. Al in de vorige ALV is 
besloten dat de aanschaf van zonne-
panelen een goede investering zou zijn 
voor DTTV-Wijhe. Met de aanschaf 
hiervan zou ca. € 8.000 gemoeid zijn. 
Aangezien we binnenkort extra inkom-
sten kunnen verwachten van het legaat 
van Like Lyons was de beslissing snel 
genomen. Dankzij snel handelen van de 
firma Van Gurp kon er al heel snel gele-
verd worden. Op maandag 29 augustus 

2022 hebben zij dan ook 20 zonnepa-
nelen geplaatst. Met een installatiever-
mogen van 6300 Wp is al bijna 500 kWh 
geleverd! (gegevens d.d. 17-9-2022).

Als het ons nu nog lukt om efficiënt te 
verwarmen (niet aan de verwarmings-
knoppen draaien en verwarming uit bij 
afwezigheid) kunnen we hopelijk onze 
energierekening enigszins betaalbaar 
houden. Laten we allen hier aan mee-
werken!

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

Rectificatie ouder- jeugdtoernooi

In de Mepper van juni stond nog een 
mooie foto van de prijswinnaars van het 
ouder- jeugdtoernooi. Hierbij werd mel-
ding gemaakt dat Niek met zijn moeder 

Anita gewonnen had. Dit had moeten zijn: 
broer Tom met Anita. Tom alsnog proficiat 
samen met je moeder.
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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

Van de kantinecommissie

Verhuur clubgebouw weer mogelijk 
Het nieuwe seizoen (2022/2023) is begon-
nen in augustus 2022. Gelukkig zijn er 
geen beperkende maatregelen en kan de 
kantine in het clubgebouw onder normale 
omstandigheden functioneren. Dit bete-
kent ook er weer mogelijkheden zijn voor 
derden om het clubgebouw te huren (als er 
geen activiteiten zijn in het clubgebouw). 
Met name de zondag na 13.00 uur kan zich 
hiervoor lenen.

Geen nieuwe prijsverhogingen kantine
De kantinecommissie heeft besloten om 
dit najaar geen nieuwe prijsverhogingen 
door te voeren ondanks dat sommige 

inkoopprijzen hoger zijn geworden. Uit-
zondering zijn flesjes bokbier. Hiervan is 
de prijs verhoogd naar € 2,00 per flesje. In 
januari 2023 zal opnieuw bekeken worden 
of er aanleiding is voor prijsverhogingen. 
Koeken en flesjes gewoon bier zijn uit het 
assortiment gehaald i.v.m. tegenvallende 
verkoop.
De kantinecommissie hoopt, dat iedereen 
dit seizoen optimaal kan sporten en tevens 
na afloop gebruik kan maken van de gezel-
ligheid van de kantine zonder beperkende 
maatregelen vanuit de overheid.

Namens de kantinecommissie,
Wim Heuvink

In memoriam Bertus Boerdam

Op 12 augustus  jl. is ons oud-lid 
Bertus Boerdam op 82-jarige 
leeftijd overleden. Met 16 jaar 
kwam Bertus bij onze club en 
speelde jarenlang competitie. 
Na zijn trainerscursus werd hij 
zelf ook jeugdtrainer binnen 
onze vereniging en zat jaren in 
de organisatie van het Scholie-
rentoernooi. Zelfs op de zondag-
morgen werd er volop fanatiek 
getraind en Bertus begeleidde de 
jeugd hierin. In die jaren werden 

er veel grote toernooien gespeeld en kwamen ze met mooie prijzen thuis. Met de 
kroon op zijn werk , dat dochter Annelies met het meisjesteam in 1986 Nederlands 
Kampioen werd.

Dankbaar zijn we voor de toewijding, waarmee Bertus zich al die jaren ingezet heeft 
voor onze vereniging.
Wij wensen Janny, kinderen en kleinkinderen veel sterkte.
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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

Verjaardagskalender

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

Jarigen november
Gerrit  Voskes 3 november
Monique  Liefers 6 november
Willy  Beltman 8 november
Jacqueline  Buis 13 november
Dirk  Dijkslag 14 november

Wouter  Koning 15 november
Wilroy van der Ven 15 november
Mohamad  Nasab 19 november
Bert-Jan  Wevers 28 november
Rien  Pluimers 30 november
Tonny  Teekema 30 november

Jarigen december
Herbert  Heuvink 2 december
Jacqueline  Kiekebosch 8 december
Yvonne  Kolkman 8 december
André van der Klok 12 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

Oproep ‘bewust met energie’

Een oproep van de bouwcommissie om 
met elkaar bewust om te gaan met onze 
energie. Per week stemt Gerrit Ooste-
rink het verwarmingsprogramma af op 
het gebruik van ons clubgebouw. Helaas 
maakt hij nog vaak mee, dat er aan de 
knoppen van de verwarming gedraaid is. 
Hiermee wordt het programma verstoord 
en het gebouw onnodig opgewarmd. 
Daarom verzoeken we jullie dringend om 
van alle knoppen af te blijven. 
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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

Jeugdteam 1 klaar voor een nieuw seizoen

Om te toetsen of dit inderdaad zo is, zitten 
we aan tafel met de jongste speler van dit 
team, Niek Esselink. Hij vertelt: ‘Eigenlijk 
hebben we de hele zomer thuis op de tafel 
wel door kunnen trainen. We hebben nog 
meegedaan aan het tafeltennissportkamp 
in Kockengen in de provincie Utrecht. Van 
vrijdag tot en met zondag  kregen we dan 
3 trainingen per dag. Tom heeft 14 dagen 
daarna nog een minitoernooi in Wijhe 
georganiseerd en had de jongens hiervoor 
nogmaals uitgenodigd, aangevuld met de 
deelnemers van het RTN (regionaal trai-
ningsnetwerk). 

Samen met Tom zit ik nu op het Centrum 
voor Sport en Educatie (CSE) in Zwolle. De 
tafeltennistrainingen zijn er op maandag-, 
dinsdag-, donderdag- en vrijdagochtend 
van 8.15 – 10.00 uur. We krijgen dan trai-
ning van de NTTB-trainers Boris de Vries 
en Gerben Last. We zijn er met een groep 
van 12 deelnemers en meerdere jongens 
gaan er voor de Nederlandse kampioens-
groep. Buiten school hebben we ook de 
RTN trainingen op dinsdag en donderdag 
van 17.00 – 19.00 uur en een weekendtrai-
ning op zondag. 

Afgelopen week hebben we nog meege-
daan aan het Nederlands Kampioenschap 
voor E- licenties in Schiedam. Na een 1e 
plaats in de poule, werd ik 2e in de finale. 
Hier had ik toch moeite met een speler met 
noppenrubber op zijn batje. 

Met de start van de nieuwe competitie-
ronde Landelijk A hebben we ons als team 
ook tactisch voorbereid. Samen met Coen 
Doornekamp, Tom Woesthoff en broer Tom 
hebben we het speelschema al klaar. We 
zijn best druk met al dat tafeltennis, maar 

we zijn een echt vriendenteam en kunnen 
elkaar ook energie geven. Als we dan Wijhe 
ook nog op de kaart kunnen zetten geeft 
dat ons allemaal plezier. 

Namens de redactie dank voor dit inter-
view; we namens jullie namens alle leden 
heel veel succes.

P.S. Zaterdag 17 september is het team de 
competitie gestart met een gelijkspel (5-5) 
tegen Assen. Niek won al zijn wedstrijden. 
Broer Tom zorgde voor de andere twee 
punten. Zaterdag 24 september spelen de 
jongens hun eerste thuiswedstrijd om 11 
uur teen ONI uit Wychen. Komen jullie ze 
aanmoedigen? Om alvast te noteren: de 
overige thuiswedstrijden (ook vanaf 11 
uur):
• 15/10 Tempo Team (Amsterdam)
• 29/10 Assen
• 19/11 Swift Deventer
• 26/11 De Boer Taverzo (Zoetermeer)

Coen Doornekamp, Niek Esselink, 
Tom Woesthoff en Tom Esselink
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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

Trots op onze kampioenen

Voor de afdelingskampioenschappen Oost van de NTTB waren de tafeltennissers van de 
DTTV Wijhe afgereisd naar Almelo. Tijdens dit toernooi werden de nodige prijzen in de 
wacht gesleept. In de hoogste klasse werd Niek Esselink 1e en broer Tom 3e. Daarnaast 
wonnen ze ook het dubbel. Voor Justin Pol een 2e plaats enkel in de klasse C. Daarnaast 
behaalden Bryan Klomp en Sytse Groten een 1e plaats in dubbel C. Van harte gefeliciteerd 
allemaal! Mooie resultaten waar we als DTTV Wijhe natuurlijk trots op zijn.

Tom Esselink, Niek Esselink, Justin Pol Bryan Klomp, Sytse Groten

Clubkampioenschappen Dynamictennis

De Clubkampioenschappen zijn afgelopen voorjaar niet doorgegaan vanwege te weinig 
animo. We hebben besloten om in het najaar een nieuwe poging te doen. Mocht het aantal 
aanmeldingen onvoldoende zijn, dan maken we er een gezellig  “Najaarstoernooi” van. De 
aankondiging met data hiervoor ontvang je zeer binnenkort via de mail.

NK Dynamictennis

Zaterdag 15 oktober 2022 worden de Nederlandse Kampioenschappen Dynamictennis 
(dubbelspel) weer georganiseerd in Sporthal Oost aan de Spiesheem 54 in Veenendaal. 
De organisatie is in handen van WSV Dragonder in samenwerking met de Dynamictennis 
Bond Nederland. De kosten bedragen € 8,00 p.p. Sluitingsdatum: 2 oktober 2022. Het 
aanmeldformulier is aan alle dynamictennis-spelers van onze vereniging al eerder toege-
stuurd. Voor de liefhebbers is er ook nog het Mastertoernooi op 12 november in Sporthal 
De Schutskamp te ’s-Hertogenbosch. Het populaire Gelders Toernooi voor dames- en 
herendubbel zal in november worden georganiseerd. Plaats en datum zijn op dit moment 
nog niet bekend.
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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

Clinic Dynamictennis in Wijhe

Het is ons wederom gelukt om een clinic dynamictennis te organiseren in de sporthal van 
Wijhe op zondag 2 oktober van 9:30 uur tot 12:00 uur. In september 2019 hebben we in de 
aanloop van de NK Dynamictennis in Wijhe ook al een dergelijke clinic mogen verzorgen. 
Deze clinic is uitsluitend bedoeld voor DTBN-leden. Echter alle dynamictennis-leden van 
DTTV-Wijhe zijn automatisch lid van de bond. Deze clinics zullen worden verzorgd door 
twee trainers van Personal Tennis. Met 8 banen in de benedenzaal kunnen we maxi-
maal 32 personen inschrijven. De inschrijving geschiedt op volgorde van binnenkomst. 
Deze uitnodiging is overigens ook verstuurd naar andere verenigingen in onze regio. De 
inschrijving loopt al redelijk, hoewel er momenteel nog wel plaatsen vrij zijn. Dus wees er 
snel bij! Opgave: secretaris@dttv-wijhe.nl

Competitie Dynamictennis

De competitie voor het District IJsselstreek is weer gestart. De poule-indeling is als volgt:

poule A poule B
WSV1 WSV3
WSV2 Wijhe2
DTTC1 Wijhe3
Wijhe1 Olst1
 
Dit jaar neemt DTTC uit Deventer met slechts één team deel in poule A. Pogingen om 
andere verenigingen voor deze competitie te interesseren mislukten. Dat maakt dat we dit 
jaar starten met twee poules van ieder vier teams.
Het aantal te spelen wedstrijden komt daardoor op zes uit (drie keer thuis en drie keer uit) 
en dat is wel weinig. We hebben daarom besloten om voor het eerst een dubbele com-
petitie te spelen. Als alle wedstrijden gespeeld zijn herhalen we het programma na de 
jaarwisseling. Tussendoor vindt promotie en degradatie plaats.

Voor alle (actuele) uitslagen en het volledige wedstrijdprogramma zie: 
https://www.dynamictennis.nl/competities/ijsselstreek 
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Wall of fame

We zijn  inmiddels weer in een volgende 
fase in de voltooiing van  ons clubgebouw 
aangekomen. Na een volledig uit steen 
opgetrokken clubgebouw kampen we 
vanaf het begin met geluidsproblemen. Het 
gebruik van harde materialen geeft ons 
gebouw de nagalm van een echoput. In het 
voorjaar van 1989 wordt een gespeciali-
seerd bedrijf in de arm genomen, die ons 
adviseert om het plafond aan te passen. 
Maar de geboden oplossing is duur, te 
duur. 
De oplossing biedt destijds lid Cor Kolder, 
die bij zijn werkgever gratis aan een 
systeemplafond kan komen. In de zomer 
van 1989 wordt dit plafond uit Amsterdam 
opgehaald en onder andere door Ab van 
Essen, Jan Vlietstra en Wim Heuvink in ons 
clubgebouw geplaatst. Het resultaat ziet er 
prima uit en wat belangrijker is, het werkt 
uitstekend.

Wat nu nog voor problemen zorgt is de 
vloer. Doordat deze een aantal malen uit 
elkaar is gehaald en weer in elkaar is gezet, 
is een flink aantal veren en groeven afge-
broken. Om de haverklap moeten losge-
raakte vloerdelen weer worden vastgezet. 
Dit is geen situatie om mee door te gaan. 
Op de jaarvergadering van 1992 wordt 
dan ook besloten om de gehele vloer te 
vervangen door een nieuwe houten vloer. 
Dit karwei wordt in de zomer van 1993 
geklaard door de fa. Ekker parket. We zijn 
blij met onze nieuwe vloer en om er fijn op 
te spelen is een geregelde wasbehandeling 
wel nodig.

In de volgende aflevering gaan we verder, 
met nog meer leden is er wederom 
behoefte aan uitbreiding.

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


