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Van de voorzitter

Beste leden,

Voor jullie ligt weer de laatste Mepper van 
2022. We kijken terug op een mooi jaar 
en we zien dat alle dynamictennis- en 
tafeltennisgroepen weer volop aan het 
spelen zijn. De speeltijden in alle groepen 
zijn weer druk bezocht en dat doet ons 
goed. Ook zien we dat er weer nieuwe 
leden bijkomen en ook daar zijn we erg 
content mee. Deze Mepper staat dan ook 

weer bomvol leuke en mooie items. Onder 
andere met terugblikken op de competitie 
en verslagen van diverse kampioenschap-
pen. Helaas niet van de clubkampioen-
schappen dynamic tennis. Vanwege te 
weinig animo zijn deze helaas niet door-
gegaan.

We kijken uit naar de grote feestavond 
op 14 januari 2023. Vergeet je niet aan 
te melden op het inschrijfformulier in de 
kantine of via jos@vanduuren.nu. De feest-
commissie moet een aantal zaken organi-
seren en het is handig voor hun, om voor 
31 december te weten hoeveel er komen. 
 
Ik wens ik alle leden, sponsors en adver-
teerders een gezellige Kerst en een gezond 
en sportief  2023 toe. 

Met vriendelijke sportgroet,
Willem Pronk

Acora

Bezetting clubgebouw

In de afgelopen periode is een aantal wijzigingen opgetreden m.b.t.de bezetting van het 
clubgebouw. Het gaat vooral om wijzigingen in de dynamic tennisgroepen.
• De woensdagavondgroep heeft zich door de grote omvang opgesplitst in 2 groepen; 

het ene deel speelt vroeg:  18.45 – 20.15 uur 
en de anderen laat:   20.15 – 21.45 uur. 

• De woensdagmiddaggroep (13.30 – 15.30 uur) is verhuisd naar de woensdagmorgen: 
speeltijd 09.30 – 11.30 uur.

• De oorspronkelijke vrijdagmorgengroep (09.15 – 11.15 uur) had op de vrijdagmorgen 
onvoldoende deelnemers en gaat nu op de maandagavonden spelen als er geen tafel-
tenniscompetitie is. Speeltijd: vanaf 19.30 uur.

• Hierdoor kwam de vrijdagmorgen beschikbaar, en gaat de vrijdagavondgroep verhui-
zen naar de vrijdagmorgen. Speeltijd: 09.30 – 11.30 uur.

• Als gevolg daarvan kwam de vrijdagavond vrij en ontstond er een initiatief om op de 
eerste vrijdagavond van de maand een klaverjasavond te organiseren. De eerste avond 
is al geweest. De volgende avond is in 2023 t.w.:  6 januari 2023; aanvang 20.00 uur. 
Geïnteresseerden zijn welkom.
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DTTV Ledenjournaal

Nieuwe leden per december
Carin Hemeltjen   dynamictennis
John Kamp  tafeltennis
Paul Leertouwer  dynamictennis
Kitty Linthorst  dynamictennis
Gerdien Nijlant  dynamictennis
Esther Olijhoek  dynamictennis

Bedankt per december
Tom Woesthoff
Henk Kok

Aantal leden
Tafeltennis:  63
Dynamictennis:  69
Totaal:  118 
(met dubbelingen uiteraard)

Gevonden voorwerpen

In het 2 halfjaar van 2022 zijn verschillende 
voorwerpen in het clubgebouw blijven 
liggen. De artikelen zijn opgeslagen in een 
doos in het clubgebouw. Mis je één van 
onderstaande artikelen, neem dan contact 
op met Wim Heuvink : tel: 0570-522112 of 
mail: wimheuvink@lijbrandt.nl.

• 1 zwart hoesje voor tafeltennisbatje 
merk: Joola

• 1 zwart jack, merk Sofshell
• Geld in zwart jack + 3 munten voor 

tentfeest

• 1 donker grijze handdoek, merk Walra
• 1 bruine handdoek
• 1 zwart trainingsjack, Nike, maat M
• 1 blauw trainingsjack, merk: Adidas
• 1 paar zwarte handschoenen merk: 

Reusch
• 1 zwarte wollen muts
• 1 zwart jack met capuchon merk First

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

Voor de deelnemers van de tafeltennis-
competitie is het altijd een spannend 
moment wanneer bekend wordt wie die 
felbegeerde Glazen bol gaat winnen. De 
redactie heeft de cijfers van de voorspel-
lingen weer naast die van de uiteindelijke 
resultaten gelegd. Nu maar eens zien 
welk team het beste zijn eigen sportieve 
krachten kent. We beginnen met ons eerste 
jeugdteam. De voorspelling aan het begin 
van dit seizoen gedaan staan tussen haak-
jes achter de werkelijke uitslag.

Jeugdteam 1
Dit seizoen uitkomend in landelijk A met 
Tom en Niek Esselink, Tom Woesthoff en 
Coen Doornekamp. Met deze promotie 
konden de heren zich nu echt gaan meten 
met de landelijke top. Met zoveel trainings-
uren zou dat toch moeten lukken. Nieuwe 
speler in dit team Coen Doornekamp, 
wist voor zijn team de nodige punten te 
vergaren. De eerste thuiswedstrijd tegen 
Assen eindigde in een gelijkspel en de 
toon was gezet. De eerste thuiswedstrijd 
tegen Wijchen werd met 7-3 gewonnen. 
In de wedstrijden tegen Swift Deventer en 
Tempo team Amsterdam moesten ze toch 
hun meerdere erkennen. Na 10 speelron-
den eindigden ze op 5e plaats (5e) met 38 
punten (30) 

Jeugdteam 2
Dit team met Justin Pol, Bryan Klomp 
en Koen Geurts wist het vorig seizoen al 
een keurige 2e plaats in de 2e klasse te 
behalen. Zou het ze dit keer weer lukken 
om zo’n mooi resultaat neer te zetten? Bij 
de poule-indeling werd al duidelijk, gezien 
de tegenstanders, dat het geen gemak-
kelijke klus zou gaan worden. Dit seizoen 
zouden ze het ook nog zonder Leroy van 

Weeghel moeten 
stellen, die nu 
bij de senioren 
is gaan spelen. 
Ze hadden al 
een voorzich-
tige voorspelling gedaan en hebben het 
achteraf gezien goed ingeschat. Het was 
wel een spannende poule, waarbij de ver-
schillen maar zeer klein waren, met slechts 
6 punten achter op kampioen de Veluwe 
uit Apeldoorn. Het team eindigde op een 4e 
plaats (4e) met 40 punten (38).

Jeugdteam 3
Uitkomend in de 3e klasse met Lotte 
Winkelhorst, Sytse Groten, Lars Dekker 
en Krijn Korsmit. Voor Krijn was het de 
eerste competitie, waarin ook hij een paar 
wedstrijden mee mocht doen. In de eerste 
paar wedstrijden tegen Zwolle en Nun-
speet werd al duidelijk dat ze nu een klasse 
hoger aan het spelen waren en met een 
dikke nederlaag te maken kregen. In de 
tweede helft ging het wel weer wat beter en 
tegen Emmeloord werd zelfs een overwin-
ning behaald. Hiermee eindigden ze op een 
6e plaats (4e) met 20 punten (27)

2e jeugdteam: Koen Geurts, Bryan Klomp 
en Justin Pol
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Senioren team 1
Dit seizoen in een nieuwe samenstel-
ling met Bennie Mulder, Guus Bergevoet, 
Leroy van Weeghel en Joop van Weeghel. 
Uitkomend in de 3e klasse waren de ver-
wachtingen hoopvol gestemd. Mede door 
teamgenoot Joop, met de nodige ervaring 
op een wat hoger niveau. Samen met zoon 
Leroy een mooie versterking voor dit team. 
Met de openingswedstrijd tegen Zwolle en 
een 9-1 verlies werden de heren wel even 
wakker geschud. Halverwege de compe-
titie hadden ze zich al keurig hersteld en 
stonden weer in de top 3. Met name Joop 
wist met al zijn overwinningen de nodige 
punten bij elkaar te spelen voor zijn team. 
Harderwijk werd duidelijk kampioen in deze 
poule. Het team van Wijhe eindigde op een 
4e plaats (4e) met 51 punten (38).
Senioren team 2
Dit team speelde in de 5e klasse met Adri 
de Koning, Riki Klein Woolthuis, Harry 
Geerligs en Patrick Neulen. Voor Adri en 
Riki dit seizoen een klasse lager en voor 
Patrick en Harry een klasse hoger dan het 
vorig seizoen. Je zou zo denken een mooie 
mix met goede kansen voor dit team. Harry 
en Patrick zijn trouwe bezoekers van de 
trainingen en je zou kunnen zeggen dat 
ze alleen maar kunnen groeien. Toch is 
aanvoerder Harry een beetje voorzichtig 

geweest met zijn voorspelling. Na een 
stroef begin wist dit team zich keurig te 
herpakken en wist in de einduitslag nog 
2 teams onder zich te houden. Hiermee 
mogen ze in het nieuwe seizoen ook weer 
uitkomen in de 5e klasse. Ze eindigden op 
een 4e plaats (3e) met 40 punten (45)

Senioren team 3
Dit team komt uit in de 6e klasse. Aan-
voerder Gerrit Oosterink was samen met 
zijn teamgenoot Jan Sanders goed voor 
meer dan 100 jaar tafeltennis. Dat kunnen 
we nog niet zeggen van nieuwkomers Rien 
Pluimers en Monique Koggel. Hoe zouden 
zij omgaan met deze nieuwe ervaring in de 
competitie? Gerrit en Jan wisten met hun 
ervaring de nieuwe teamgenoten keurig 
te coachen. Zwartsluis werd in deze poule 
kampioen. Het team van Wijhe eindigde op 
een 4e plaats (3e) met 47 punten (50)
Na dit overzicht kunnen we de balans 
opmaken en concluderen dat het jeugd-
team 2 de Glazen Bol trofee gewonnen 
heeft. De stand binnen de poule  was juist 
en bij het puntentotaal slechts 2 verschil. 
Knap gespeeld jongens en namens de 
redactie van harte proficiat met het beha-
len van de felbegeerde Glazen Bol trofee.

3e seniorenteam: Rien Pluimers, Jan San-
ders en Gerrit Oosterink

3e jeugdteam: Lotte Winkelhorst, Lars 
Dekker en Sytse Groten

Feestavond

Op zaterdag 14 januari is het weer tijd 
voor onze feestavond. Vanwege ons 
70-jarig bestaan staat deze avond in het 
teken van het thema “de tijdmachine” 
(terug in de tijd). Hiermee willen we de 
avond een tintje meegeven van de jaren 
70 v.w.b. de zaalaankleding, hapjes, 
muziek en een kort spelprogramma 
(altijd leuk J). 
Koffie, thee en wat lekkers staan vanaf 
20:00 uur klaar en de overige consump-
ties zijn die avond tegen een geredu-
ceerd tarief verkrijgbaar.

Om dit alles te kunnen doen hebben 
we voldoende deelname nodig. Op dit 
moment is de opgave nog niet overwel-

digend! Bij onvoldoende opgave zal er 
“gewoon” een gezellige inloopavond in 
het clubgebouw zijn (wordt bepaald na 
31 december).
 
Ben je ook van de partij op de feest-
avond op 14 januari? Geef je dan snel 
maar uiterlijk 31 december op (als je dat 
nog niet hebt gedaan). Dit kun je doen 
door je naam(namen) op te schrijven op 
de lijst in het clubgebouw of door te een 
mail te sturen naar jos@vanduuren.nu
 
Hoe meer zielen hoe meer vreugd!
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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

Stille kracht

Met deze nieuwe rubriek “Stille kracht” in 
ons clubblad de Mepper wil de redactie 
aandacht besteden aan die vrijwilligers 
binnen onze club die achter de schermen 
van alles doen. 

We starten deze uitgave met stille kracht 
Gerrit Oosterink. Nu zullen veel leden de 
opmerking maken dat het woord ‘stille’ 
zeker niet bij Gerrit past, maar dat we hem 
vaak genoeg horen. Gelukkig is dat al een 
lange tijd, want Gerrit is al ruim 50 jaar lid 
van onze vereniging. 

Al vrij snel na zijn trouwen is hij gaan 
tafeltennissen, met als eerste team samen 
met Diry van Eerden en Reind Preuter. 
Eigenlijk heeft Gerrit de hele ontwikkeling 
van onze vereniging meegemaakt. Met 
name de periode waarin er volop gebouwd 
werd, stak ook Gerrit de nodige handen 
uit de mouwen. Vanwege zijn technische 

achtergrond maakte hij al gauw deel uit 
van de bouwcommissie en tot op de dag 
van vandaag nog steeds. 

Samen met destijds Ap Liefers. ‘Ap zorgde 
voor de materialen en het praten en ik 
mocht het werk doen’, vertelt Gerrit. Door 
de vele mensen die Gerrit kende, was er 
altijd wel wat te ritselen voor onze club. ‘Ik 
weet nog dat ik met het Nederlands kam-
pioenschap van de meisjes ik ze op een 
platte wagen van boer Heideman door het 
dorp heb gereden. Dat kon toen nog.’ 
Ook voor onze ledverlichting wist hij een 
geschikte leverancier te vinden. Daarnaast 
maakte hij het bestuur attent op een terug-
gaafregeling van de energie. Momenteel 
zorgt Gerrit nog steeds voor veel onder-
houdswerkzaamheden met onder andere 
het nodige laswerk aan de tafeltennista-
fels. 

Samen met Guus zorgt hij voor ondersteu-
ning en begeleiding van de jeugd. Energie 
krijgt hij ervan als hij ziet hoe zij plezier 
beleven in de sport. Zelf mag Gerrit nog 
steeds een balletje slaan en houdt zich 
hiermee fit. In het tafeltennis en dynamic 
tennis speelt hij mee in de competitie. 
Hij hoopt wel dat meer leden zich ook wat 
in de breedte in gaan zetten voor het wel-
zijn van onze mooie club. Het is de moeite 
waard. Gerrit sluit af met de tip: ‘laten 
we de boel met elkaar niet te ingewikkeld 
maken en denken in oplossingen.’
Met deze tip gaan we Gerrit hartelijk 
bedanken als “stille kracht” binnen onze 
club.
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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

Joop van Weeghel ‘verwachte’ clubkampioen

Op maandag 12 december zijn de club-
kampioenschappen tafeltennis gehouden 
voor competitiespelers. Er hadden zich 12 
spelers opgegeven en na uren overleg had 
de technische commissie besloten een 
poule met de sterkste en een poule met 
de zwakkere spelers te maken. Doordat er 
uiteindelijk 9 spelers aanwezig waren, was 
dat urenlange overleg voor niets geweest 
en werd er een 9-kamp gespeeld.

Naar sterkte werden de spelers van 1 t/m 
9 genummerd. De spelers van het 1e team 
natuurlijk op de eerste 4 plaatsen en de 
spelers van het 3e team op de laatste 2 
plaatsen. Als je dacht dat dat dan ook 
de uiteindelijke eindstand zou worden, 
kwamen sommige spelers bedrogen uit. 
Hoewel Gerrit als 9e geplaatst was en in het 
begin, zoals hij dat zelf aangaf, waardeloos 
speelde, werd hij toch maar mooi 7e. 

De twee spelers die nog maar kort com-
petitie spelen, maakten het de anderen 

behoorlijk lastig, maar  Patrick en Rien 
werden uiteindelijk respectievelijk 8e en 9e. 
Harrie eindigde als 6e. Leroy had duidelijk 
zijn dag niet en eindigde teleurstellend als 
5e. Guus verloor tegen zijn angsttegen-
stander Gerrit en nipt van Adri, waardoor 
hij 4e werd. Adri verraste door als 5e 
geplaatste 3e te worden. Bennie verloor 
van Guus en Joop en werd daardoor 2e. 
Daardoor werd, het was geen verrassing, 
Joop clubkampioen.

Uitslag:
1. Joop van Weeghel 8 punten
2. Bennie Mulder 6 punten
3. Adri de Koning 5 punten
4. Guus Bergevoet 5 punten
5. Leroy van Weeghel 3 punten
6. Harrie Geerligs 3 punten
7. Gerrit Oosterink 2 punten
8. Patrick Neulen 2 punten
9. Rien Pluimers 1 punt

Namens de TC, Adri de Koning

Achterste rij: Harry Geerligs, Gerrit Oosterink, Joop van Weeghel (winnaar), Leroy van Weeghel, Adri de 
Koning (3e), Patrick Neulen. Onder: Bennie Mulder (2e), Rien Pluimers, Guus Bergevoet.
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Jan Heideman beste dinsdagavondtafeltennisrecreant 2022

Op dinsdag 13 december streden 13 
recreanten om de felbegeerde titel ‘beste 
dinsdagavondtafeltennisrecreant 2022’. Op 
de speeldag werd de organisatie gecon-
fronteerd met 2 afzeggingen (blessure en 
vergeten) en een spontane aanmelding. 
Door schade en schande wijs geworden 
lieten Bennie en Harrie zich niet van de 
wijs brengen en hadden een strak plan B 
in petto.

In een 7- en een 6-kamp konden alle 
spelers ten tafel verschijnen. Ondanks de 
vele, vele jaren ervaring (of misschien juist 
wel daarom) was het voor veel spelers toch 
even wennen. Er werd niet gespeeld tot 
de gebruikelijke 21 punten, maar slechts 
tot de 11. Dat waren snelle potjes! Een 
paar sorryballen tegen en het pleit was 
al beslecht. Al moet je natuurlijk ook in 
11-punten-potjes het verschil kunnen 
maken.

In veel gevallen lukte dat ook. Na enkele 
ronden was wel duidelijk wie om de titel 
zouden gaan strijden en wie om de (denk-
beeldige) poedelprijs. De middenmoot 
maakte het onderling nog wel geregeld 
spannend, wat vaak mooie en ook verras-
sende uitslagen (en gemopper) opleverde.
Na de poulewedstrijden deelden Sjaak 
(top dat je er weer bent!) en Marja (dapper 
gespreden met de kniekwetsuur) de 
poedelplek. Peter eindigde in poule B net 
buiten de kruisfinales (al was hij korte 
tijd wel geplaatst dankzij het verkeerd 
ingevulde wedstrijdformuliertje). In poule 
A was het helemaal spannend met drie 
spelers met 4 gewonnen wedstrijden. Op 
puntsaldo vielen Henk (ondanks zijn top-
vorm) en Ina (misschien in gedachten al op 
vakantie) helaas af. 

De nummers een en twee van iedere poule 
streden in de kruisfinales om de finaleplek-
ken. Iedereen ging er eens goed voor zitten 
(hoewel het biertje aan de bar ook lonkte). 

Het werd niet echt spannend helaas. De 
ongeslagenen hielden hun status vol. Jan 
won met 3-0 van Wim en Johan bleek te 
sterk voor Jaap (3-1). 

De kleine finale om de eervolle derde 
plaats ging daarmee tussen de verliezers 
van de kruisfinales. Dit werd een gelijkop-
gaande en bloedstollende strijd die pas 
in de verlenging in het voordeel van Wim 
werd beslist. Jaap kwam net tekort maar, 
mag trots zijn op zijn 4e plek na een 3-2 
nederlaag en 16-14 in de 5e set. Wim legde 
hiermee beslag op de derde plaats.
En dan de finale tussen Jan en Johan. 
Normaal erg aan elkaar gewaagd. In de 
kantine werd volop gespeculeerd wie deze 
strijd zou winnen. De meningen waren dui-
delijk verdeeld. Vol spanning werd ernaar 
uitgekeken. Wie kon de zenuwen het best 
de baas? Wie kende de zwakke plekjes van 
de tegenstander het best? En wie zou zich 
een jaar lang mogen tronen tot DE beste 
dinsdagavondtafeltennisrecreant 2022? 

Ondanks de hoge verwachtingen en grote 
support vanaf de zijlijn werd het nooit een 
echte strijd. Een mysterie was wel gebo-
ren: hoe was het mogelijk dat het batje 
van Johan niet deed wat Johan wilde? De 

ballen sprongen er spontaan vanaf 
en alle kanten op, behalve op de 
tafelhelft van Jan. Na 11-4 en 11-5 
in de eerste sets werd het alleen in 
de derde set nog even spannend. 
Johan kwam nog knap terug van 
een geslagen positie, maar moest 
ook die set aan Jan laten met 
11-9. 

Een verdiende winnaar dus van 
de dinsdagavond. Van harte Jan, 
Johan en Wim met jullie prijzen en 
alle deelnemers bedankt voor jullie 
sportieve inzet, Bennie en Harrie 

voor de organisatie en Wim en Martin voor 
de kantinediensten. 

Eindstand poule A
1. Jan Heideman 6 punten
2. Jaap Bijsterbosch 4 punten
3. Henk Stegeman 4 punten
4. Ina Hascher 4 punten
5. Bert-Jan Wevers 3 punten
6. Dick Mulder 2 punten
7. Sjaak Brussee 0 punten

Eindstand poule B
1. Johan den Ouden  5 punten
2. Wim Heuvink 4 punten
3. Peter Stadhouders 3 punten
4. Martin Kinds 2 punten
5. Jos van Duren 1 punt
6. Marja Koetsier 0 punten

Johan den Ouden, Jan Heideman en Wim Heuvink
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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

Verjaardagskalender

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

januari
Krijn Korsmit 1 januari
Cynthia  Heuvink 3 januari
Coen   Doornekamp 10 januari
Hanneke van Aefst-Liefers 15 januari
Johan den Ouden 15 januari
Gerben  Esselink 17 januari
Joop van Weeghel 17 januari
Erik  Westerop 22 januari
Ben  Habers 23 januari
David  Koning 27 januari
Richard  Nijboer 29 januari

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

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

Nieuwjaarstoernooi 2023

Op dinsdag 10 januari zal het Tafeltennis Nieuwjaarstoernooi weer plaatsvinden. Dit is 
een teamtoernooi, waarin de spelers worden verdeeld in een sterke en zwakkere groep, 
waarbij een team wordt gevormd door een sterke en zwakkere speler. De sterke spelers 
spelen een enkel tegen de sterke speler, de zwakkere spelen tegen de zwakkere, waarna 
nog een dubbel gespeeld wordt. Iedere ronde worden weer nieuwe teams samengesteld.
Inschrijfgeld € 2,-. Tot 3 januari kun je je nog opgeven via het formulier op het prikbord in 
het clubgebouw of via tc@dttv-wijhe.nl

Namens de TC, Adri de Koning
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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

DTTV actie raakt kant én wal

Op zaterdag 5 november speelde DTTV 
uitwedstrijd. Niet met tafeltennis en ook 
niet met dynamic tennis. Nee onze DTTV 
trad die dag met een zeer sterke formatie 
uit eigen kweek en één gastspeler aan op 
Fortmond. Fortmond uit, altijd 
lastig denk je misschien. Nou 
dat viel deze keer heel erg mee. 
Voorbereid op een uitputtende 
strijd traden de DTTV-heren (ja, 
waar waren de dames eigenlijk) 
afgetraind en met een uitge-
naste tactiek aan. Doel: De hele 
IJsseloever van Olst tot aan de 
inlaat van de Barlose Kolk spic 
en span maken. Bij het leugen-
bankje aan de Fortmonderweg 
werd het spelplan in gang gezet: 
Gerard, Martin en Ben starten 
een omtrekkende beweging 
naar het noorden, terwijl Patrick, Guus, 
Dirk en gastspeler Gé stroomopwaarts 
de tegenstander bestreden. Al 
vrij snel werd de eerste groep 
geconfronteerd met een groep 
hongerige IJslandse pony’s 
tegen. Deze werden met een 
heuse Viking Chant vergezeld 
van een kapbeweging onder lei-
ding van Martin echter vakkun-
dig het bos in gestuurd, zodat 
ze hun weg konden vervolgen. 
In de andere groep stond 
het ontdekken van de natuur 
centraal. Zo werd er watermunt 
geproefd, vossensporen gero-
ken en werden er ook een heus 
vossenhol en een beverburght ontdekt. 
En oh ja… er werd tussendoor ook nog 
zwerfvel geraapt. Een kleine twee uur later 
verzamelde de hele club zich weer onder 
de uitkijktoren bij de steenfabriek voor een 

nabespreking. Conclusie: De combinatie 
van goed strijdplan, uitmuntende inzet en 
plezier in het spelletje had zich uitbetaald. 
Operatie Schone Rivieren was geslaagd.

Nadat de aanval van de IJslandse pony’s was 
afgeslagen konden de heren weer lachen.

 
SR ’88 Dit is een goed stel hoor! (vrij naar E. ten 
Napel, ’88)
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Even voorstellen

Esther Olijhoek
Ik wil me even 
voorstellen. Mijn 
naam is Esther 
Reijnaert- Olij-
hoek. Ik ben 
getrouwd met 
Ferrel Reijnaert. 
Samen hebben 
we een zoon 
Milan. Wij zijn 20 
juli van Hoofd-
dorp naar Wijhe 
verhuisd- en 

wonen nu aan de Sleedoorn 17. Ik ben 
zelf geboren in Wijhe.  Mijn zus heeft mij 
een keer mee genomen naar de dynamic. 
Ik vond het gelijk leuk. In mijn jonge jaren 
heb ik op badminton en even op tafeltennis 
gezeten. In mijn vrije tijd hou ik van wande-
len en fietsen. Verder werk ik in Zwolle bij 
de IJsseltoren. Dynamic is een leuke sport. 
Groetjes Esther 

Paul Leertouwer
Mijn naam is 
Paul Leertouwer. 
Ik woon samen 
met Nicolet al 
ruim 5 jaar in 
Den Nul. Na 15 
jaar niets meer 
aan racket-
sport gedaan te 
hebben, las ik 
een artikel over 
de opkomst van 

dynamic tennis. Ik had wel ervaring met 
tafeltennis, badminton, squash en tennis, 
maar dit was nieuw voor mij en leek me 

erg leuk. Even zoeken op internet en DTTV 
kwam tevoorschijn. 

Ik ben nu een paar keer op proef geweest, 
en het bevalt goed. Ik ben werkzaam bij 
Insight, een groot IT-bedrijf waar ik klanten 
help met het automatiseren/verbeteren van 
bedrijfsprocessen. Mijn grootste hobby is 
gitaar spelen, met Nicolet zit ik in de Ame-
ricana band SadSongs. Daarnaast speel ik 
nog in de nieuwe bluesrock band BROCK. 
Verder houden we veel van wandelen, 
waar mijn andere hobby, fotograferen goed 
aan bod komt. Voor de wandelaar houd 
ik een fotoblog bij met gratis informatie 
over wandelingen die we hebben gedaan. 
https://wandel.leertouwer.net
 
Vriendelijke groet, Paul Leertouwer

Gerdien Nijlant
Ik ben Gerdien, 
inmiddels alweer 
43 jaar. Samen 
met mijn man 
Joshua en 3 fijne 
stiefkinderen 
wonen we nu 
11 jaar aan de 
Kupe in Wijhe. Ik 
werk al 13 jaar 
met veel plezier 
bij Ygdrasil als 
groepleidster. 

Heb daar op verschillende woongroepen 
gewerkt en momenteel maken we samen 
met cliënten de lekkerste koffie en koeken 
bij onze lunchroom Gaav.
In mijn vrije tijd kijk in graag naar series op 
Netflix, ga bij vriendinnen op de koffie en 
ga ik naar de voetbalwedstrijden bij de club 

waar mijn man trainer is. In mijn jeugd heb 
ik heel wat jaren aan tafeltennis gedaan bij 
deze club, dus de club is mij al wel bekend.

Ik ben al een tijdje op zoek naar een leuke 
sport in groepsverband. De dames van de 
maandagochtend dynamic tennis hadden 
een uitje bij Gaav en zij nodigden mij uit 
om eens een keer te komen kijken. Dat 
beviel me zo goed, dat ik ben gebleven. De 
sport is heel toegankelijk voor zowel jong 
als oud en ook een warm welkom van de 
leden.

Met sportieve groet, Gerdien Nijlant

John Kamp
Hallo beste leden 
DTTV
Ik ben John 
Kamp, woon 
saampjes met 
mijn vrouw Joke 
Hollegien sinds 
2 jaar met veel 
plezier aan de 
Molenbelt 6 
in Wijhe. Wij 
hebben samen 3 
zonen en 2 klein-

kinderen. Ik ben gepensioneerd gezagvoer-
der koopvaardij/adjunct directeur Scheep-
vaart rederij. Buiten onze grootste hobby, 
de kinderen en kleinkinderen, mogen wij 
graag wandelen, reizen en lekker eten; 
samengevat dus genieten van al het moois 
dat het leven ons te bieden heeft.

In mijn jeugd speelden we veel tafeltennis. 
Zowel thuis, waar de eetkamertafel als 
zodanig dienst deed met een zelfgemaakt 
netje, als op school. Op zee speelden wij 
ook, al was dat met grote handicap (een 

schip is altijd in beweging). We hielden 
zelfs wedstrijden met de gehele beman-
ning, soms met grote hilariteit als het schip 
de grootste speelbal zelf was.

Tijdens een kennismakingsborrel in de 
buurt kwam ik in gesprek met Guus Ber-
gevoet en van het een kwam het ander. Nu 
speel ik met plezier; meestal donderdag-
avond af en toe ook op de dinsdag.

John

Carin Hemeltjen 
Hoi, ik ben Carin 
Hemeltjen, 
getrouwd met 
Jeroen Hille-
brand en we 
hebben 2 zoons: 
Daan van 18 
en Gijs van 13. 
We wonen op 
de Boerhaar op 
het jaarlijkse 
kermisterrein. Ik 

ben van 1976 en werk bij een woningcor-
poratie in Deventer.

Als hobby wandel ik graag met onze hond 
Bink en met mijn man of vriendinnen (de 
kinderen passen graag). Via Dirk hoorde ik 
van dynamic tennis en zo ben ik een keer-
tje samen met José en Dirk gaan tennissen 
en ben ik lid geworden. Vroeger heb ik een 
paar jaar getennist en gesquasht. 

Ik heb er zin in en vind de trainingsavond 
op woensdag, maar ook op vrijdagmorgen 
lekker sportief maar ook gezellig. 

Met vriendelijke groet, 
Carin Hemeltjen
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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

Competitie dynamictennis

De competitie voor dynamictennis van het District IJsselstreek kwam dit winterseizoen 
moeizaam op gang. Het begon al met het terugtrekken van een team van DTTC (Deventer), 
waardoor de A-poule nog maar uit 4 teams bestond. Hierdoor nam het aantal te spelen 
wedstrijden ook af en er is besloten om voor het eerst dit seizoen een dubbele competitie 
te spelen. Het programma van vóór 1 januari wordt in het nieuwe jaar herhaald na eventu-
ele promotie en degradatie.
Met nog één wedstrijd te gaan ziet de stand er als volgt uit:

Voor een actueel overzicht: Zie: https://www.dynamictennis.nl/competities/ijsselstreek

Clinic Dynamictennis

Op zondagmorgen 2 oktober 2022 heeft DTTV-Wijhe een clinic Dynamictennis georgani-
seerd voor alle leden. Het betrof een gebaar van de DTBN (de landelijke bond) die na een 
periode van niet-kunnen-spelen tijdens de corona de leden op deze wijze tegemoet wilde 
komen. 
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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

Het aantal deelnemers was helaas matig. Dat waren er 15, inclusief een viertal leden uit 
Olst (DTO-Olst), terwijl we 32 plaatsen beschikbaar hadden. Deze clinic werd verzorgd 
door twee professionele trainers van Personal Tennis, Tom Maassen en Bart Schouten. 
Vooral het gedeelte na de pauze, waarin ingegaan werd op de tactiek van het spel werd 
enorm gewaardeerd. De matige opkomst is een landelijke tendens, want bij de drie andere 
clinics, die elders in het land werden gegevens was het beeld eensgelijk. 

Clubkampioenschappen dynamictennis

Helaas hebben we de clubkampioenschappen dit voorjaar niet kunnen opstarten van-
wege te weinig animo. Pogingen om een “Najaarstoernooi” te organiseren liepen even-
eens spaak. Bij een aanmelding van slechts 4 leden moeten we constateren dat hier 
geen belangstelling voor is. Voor ons is dus de vraag: Waar ligt dit aan? Wil men zich niet 
vastleggen om een tweetal avonden in toernooi-vorm samen te spelen? We hebben zelfs 
getracht om het te organiseren op één woensdagavond maar ook daarvoor kregen we de 
handen niet op elkaar. Voorstellen voor een andere opzet zijn daarom van harte welkom. 
We horen het graag! In de wandelgangen vingen we op dat een alternatief in de vorm van 
een “introducé-toernooi” mogelijk meer kans van slagen biedt.
Reacties? secretaris@dttv-wijhe.nl 

Salland Club Actie

Al meerdere jaren doet DTTV Wijhe mee aan de Salland Club Actie, een initiatief van 
Salland Zorgverzekeringen. Deze instantie sponsort jaarlijks onze vereniging op basis 
van het aantal DTTV-Wijhe-leden dat bij hen een zorgverkering heeft afgesloten. Dus 
hoe meer aangesloten leden, hoe hoger het sponsorbedrag! Vorig jaar hebben zij ons 
voor € 190,- gesponsord. Instanties vragen vaker om dergelijke berichtgeving naar 
onze leden te mailen en zien ons als een “verlengstuk” van hun organisatie. Met enige 
tegenzin voldoen we hieraan. De keerzijde is natuurlijk wel dat dit extra inkomsten 
voor onze vereniging oplevert.

Rabo Club Support

Ook de Rabobank draagt haar steentje bij in de sponsoring van DTTV Wijhe. Door 
tijdens de stemperiode je stem uit te brengen op de Rabobank kon je helpen om het 
sponsorbedrag te verhogen. De Rabobank geeft als coöperatieve bank ieder jaar een 
deel van haar resultaat terug aan de verenigingen. Daarnaast zetten zij hun kennis en 
hun netwerk in om clubs toekomstbestendiger te maken. Ons bestedingsdoel was dit 
jaar de aanschaf van zonnepanelen en dat hebben we ook kunnen realiseren. De spon-
sorbijdrage van de Rabobank was € 549,46. Bedankt voor jullie stem op onze DTTV. 
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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

Jeugdzaken

Afscheid Tom Woesthoff

Tijdens een thuiswedstrijd van ons eerste jeugdteam hebben we na afloop afscheid geno-
men van speler Tom Woesthoff. Tom speelde samen met Tom en Niek Esselink jarenlang 
samen in het 1e jeugdteam. Met zijn verhuizing naar Epe en een volle agenda op school  
werd het steeds lastiger om dat te combineren met de vele trainingsuren en daarnaast 
de competitie op landelijk niveau. Samen hebben de jongens een sportieve ontwikkeling 
doorgemaakt. Jaar op jaar lukte het Tom samen met zijn teamgenoten kampioen te worden. 
Al die trainingsuren hebben ze elkaar ook uitgedaagd om samen beter te worden. Als een 
hecht team stonden ze binnen de competities bekend en ook het plezier samen wat ze erin 
uitstraalden. Tom, nogmaals namens de DTTV Wijhe bedankt voor je sportieve inzet voor 
onze club.

Sinterklaastraining
Ook een Sinterklaastraining hoort eigenlijk elk jaar bij en we houden hiermee een traditie 
in stand. Vanwege het personeelstekort moest de Sint een beroep doen op enkele aange-
wezen vrijwilligers binnen de trainingsgroep om hem hierin te helpen. Nou dat was niet 
tegen dovemansoren gezegd en Piet Bryan en Piet Krijn namen al gauw het initiatief over. 
Piet Bryan verzorgde de warming up en zoals altijd gaat dat dan met heel veel loopwerk 
gepaard, tot ongenoegen van de deelnemers. Tijdens de training hadden de beide Pieten 
alles keurig in de hand en goed tafeltennis en gedrag werden beloond met een pepernoot. 
Tot slot kon er nog geld(chocolade) verdiend worden als deze munten geraakt werden 
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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

Nieuw: Klaverjassen bij de DTTV

Enkele enthousiaste leden hebben het 
initiatief genomen om een maandelijkse 
klaverjasavond te organiseren. Geen 
competitie die het hele seizoen duurt, 
maar gewoon iedere keer een gezellige 
avond met leden in ons eigen clubge-
bouw natuurlijk. Voor de kenners: het 
spelsysteem is Amsterdams: gewoon 
simpel en geen mes op tafel. Op 2 
december was de aftrap, waar vijf leden 
aan meededen. Inmiddels hebben enkele 
andere leden ook al aangegeven geïnte-
resseerd te zijn. De volgende speelavond 
is op vrijdag 6 januari om 20:00uur. Alle 

leden zijn welkom (aanmelden is niet 
nodig). Meer informatie bij Bert-Jan 
Wevers: 06-33631324.
Met vriendelijke groet, 
het klaverjasteam

tijdens het spel. Sint was blij met deze deskundige hulp. Volgens Sinterklaas en de Pieten 
kan het zingen volgend jaar nog wel iets beter.

Jeugdteam 1
Voor dit team wacht een mogelijke herkansing met alsnog een kans in de landelijke kam-
pioenspoule. Dit door het wegvallen van Hilversum. Hieraan is wellicht een beslissings-
wedstrijd gekoppeld. Met het vertrek van Tom is er nu voor het team een geschikte kan-
didaat gevonden in Jasper van Doorn. Hij kan op korte termijn al deel uit gaan maken van 
het team. In de volgende Mepper gaan we hem aan jullie voorstellen. We hopen natuurlijk 
alsnog op die kampioenspoule. Mocht de wedstrijd in Wijhe gespeeld gaan worden krijgen 
jullie hier allemaal een uitnodiging voor om ze aan te moedigen. 
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Wall of fame

In de historie van ons clubgebouw zijn we 
inmiddels aanbeland in het jaar 1994. Er 
ontstaat behoefte om onze bar of kantine 
niet zomaar  ‘bar’ of ‘kantine’ te noemen, 
maar om daar een mooie naam aan te 
geven. Hiervoor wordt een prijsvraag uitge-
schreven en uit de vele inzendingen wordt 
de naam “Pingpong Pub” gekozen. 

In april ‘94 maakt Martijn Mulder (bijnaam 
Kees Koning) een prachtig bord voor boven 
‘het schap’. Hiervoor getroost hij zich de 
nodige moeite en neemt zelfs een grafisch 
ontwerper in de arm. 

Ook het buitenterrein krijgt in 1995 een 
opknapbeurt. De destijds onverharde 
parkeerplaats zorgde voor veel plassen en 
kuilen. De gemeente Wijhe maakte destijds 

een einde aan die ergernis door bij ons 
clubgebouw prachtige verharde parkeer-
plaatsen aan te leggen, met verlichting. 
Een hele verbetering. Ondertussen sluimert 
al weer het plan voor verdere uitbreiding 
van ons clubgebouw. Daarover meer in de 
volgende uitgave van de Mepper.

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


