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VAN DE VOORZITTER 

KRC VAN ELDEREN JUBILEUM FEEST 

JAAP VAN ROZEN TROFEE 

PADEL 

ACTIVITEITEN JTC 2022 

WERVING 

SPONSOR COMMISSIE 

BAAN EN ACCOMMODATIE CIE 

OVERIG NIEUWS 

 

 

N I E U W E  L E D E N 

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

SENIOREN Liseth van Ommen Henk van Ommen 

Jolanda Kuipers Kevin Kuipers  Henk van der Bend 

Giel Wolf  Bert Jan Westerink Gerben Wiersma 

Henk van Bork Jacco Brouwer 

 

V O L G E N D E  N I E U W S B R I E F 

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

Kopij voor eind juni as naar wezepsetennisclub@gmail.com 
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Beste leden van WTC, beste tennisvrienden, 

 

Wat een geweldige dag was het. Zaterdag 26 maart: de viering van ons 45 jarig jubileum. De 

Jubileumcommissie had een feestprogramma samengesteld met voor ieder wat wils. In de 

ochtend speelden jongeren en ouderen dubbelpartijen: het paard-veulen toernooi. Het was 

prachtig weer en de sfeer was prima. Na de lunch ging het programma om 3 uur verder met 

een reünisten toernooi voor leden en oud-leden. Dit was voor velen een weerzien met spelers 

van voorbije jaren. Op het terras was het een drukte van belang. Met een drankje en een 

hapje was het goed toeven. Anneke had gezorgd voor foto’s en een film uit de oude doos, 

die te bewonderen waren in de kantine. De Mulderssingers zongen een aantal keer een blokje 

met Hollandse muziek. Om een uur of 5 waren er toespraken van ondergetekende en de 

wethouder sport Bob Bergkamp. Om 6 uur werd de barbecue aangestoken en zo’n 80 

mensen hebben daarvan genoten. Het tennis ging nog door tot een uur of 9 en het feest nog 

veel langer. Het was weer een mooi voorbeeld van de inzet van vele vrijwilligers die samen 

voor ons een geweldig feest hebben gebouwd. Hulde en dank voor al die mensen.  

 

Eerder in de week hadden we op 22 maart de ALV. De aanwezigen en de meeluisteraars thuis 

hadden de belangrijkste stukken van tevoren gekregen zodat de vergadering vlot verliep. Het 

belangrijkste punt was de presentatie van Geert Leijenhorst over de aanleg van twee Padel 

banen. Na een uitgebreide vragenronde stemde de vergadering in met de aanleg hiervan. 

Zodra de vergunning van de gemeente binnen is, zal de aanleg beginnen. 

Hiermee komen we in een nieuwe fase van onze club. Er zal meer activiteit komen en we 

hopen dat de vereniging zal groeien en op de Heikamp de toekomstplannen kan 

verwezenlijken. 

 

Ik wens iedereen een goed tennisseizoen en hoop dat we niet weer worden tegengewerkt 

door het virus. 

Fred Huberts 
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Na uitstel vorig jaar was het afgelopen zaterdag zover: de KRC van Elderen Jubileum feestdag. 

De feestcommissie met Anneke, Anja, Frank, Cor, Robert Jan, Erik, Christiaan, Richard en Wibo 

hadden een mooi programma geregeld. 

Met een stralende zon werd de dag gestart met het Paard - Veulen toernooi onder de 

bezielende leiding van Erik. Spannende wedstrijdjes tussen met jong en oud. De lunch was 

geregeld met soep en broodjes knack. Om 15 uur begon het reünisten toernooi, waar 

verschillende oud tennismaatjes elkaar weer hadden gevonden. Christiaan had een goed 

schema in elkaar gedraaid waarbij alle deelnemers verschillende partijen van een half uur 

konden spelen. En naast de baan waren ook verschillende oud leden die onder het genot van 

een borrel en een hapje veel gezelligheid mee brachten. De Mulderssingers luisterden het 

geheel op met heerlijke meezingers. Na de speech van onze voorzitter Fred  Huberts en een 

bijdrage van onze wethouder Bob Bergkamp kon er door alle leden met champagne geproost 

worden op het 45 jarige bestaan. De BBQ was erg in trek en onze BBQ master Frank, met 

ondersteuning van Wibo en Cor, regelde heerlijke bordjes voor de aanwezigen. De laatste 

wedstrijden werden rond 10 uur afgesloten met een kleine prijsuitreiking. Daarna ging het 

feestgedruis nog tot in de kleine uurtjes door. Anonieme bijdrage: er werd ouderwets op de 

tafel gedanst. Op de volgende pagina’s collages van de dag. 

 

Een geslaagde dag, mede dankzij onze vrijwilligers (dank Titus, Ineke, Gert Jan, Hannah, Aalt, 

Gijs, Hyke, Sanne) en de sponsoren KRC van Elderen en slagerij van Guilik 

 

Enkele reactie op de mooie dag:    

‘De mannen van de Mulderssingers hebben afgelopen zaterdag genoten van deze gezellige 

middag. WTC bedankt voor de uitnodiging en ik hoop dat we in de toekomst weer iets voor 

elkaar kunnen betekenen’ 

‘Heel erg bedankt voor het gezellige informele tennisfeest. Muziek, tennis, oude diabeelden 

lekkere barbeque, mooie opkomst van (oud)leden. Een echt WTC clubgevoel was het 

resultaat. Knappe prestatie van jullie commissie en morgen lekker bijkomen. Jettie’ 

’Complimenten van Jan Wessels over de soepel verlopen BBQ. Veel bewondering over de 

BBQ masters en weinig filevorming tijdens het bakken’ 
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Jaap van Rozen is jarenlang voorzitter van de Wezepse Tennis Club geweest en bij zijn 

afscheid is er een trofee naar hem vernoemd. De trofee is een aanmoedigingsbeker voor 

ieder lid/vrijwilliger die zich op bijzondere wijze in zet voor de club. Na de trofee een aantal 

jaren in mijn bezit te hebben gehad, werd het tijd om deze door te geven aan iemand anders 

die zich verdienstelijk heeft gemaakt voor de club. 

Het bestuur heeft besloten om deze aan Gijs en Hyke van Olst toe te kennen. 

Jarenlang hadden zij de sleutels en het wisselgeldtasje in beheer en stonden met veel geduld 

en vriendelijkheid iedereen te woord. En voor alle kantine diensten die ze hebben gedaan, 

samen met hun enthousiaste dochter Sanne. Gijs en Hyke kun je altijd vragen voor hand en 

span diensten voor WTC en zeggen nooit nee. Dank voor jullie inzet voor de club! 

Ook de namen van Gijs en Hyke zullen een onuitwisbaar plaatsje krijgen op de beker. Zij 

mogen dit jaar de Jaap van Rozen trofee op de schoorsteenmantel plaatsen. 

Anneke Leijenhorst 
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De afgelopen maanden heeft de werkgroep Padel, onder leiding van Geert Leijenhorst, een 

voorstel uitgewerkt voor WTC om te gaan investeren in 2 padelbanen. Tijdens de ALV van 22 

maart jl. werd het plan gepresenteerd en konden er door leden vragen gesteld worden. Na 

diverse vragen en een levendige discussie, hebben de leden (zowel fysiek als online) daarna 

unaniem ingestemd met de aanleg van deze 2 padelbanen.  

De werkgroep Padel gaat nu naar de volgende fase en, als alles positief verloopt, zal er medio 

deze zomer gestart kunnen worden met de bouw van de padelbanen. Een mooie investering 

in de toekomst van WTC en een investering in een hip and happening sport voor jong en 

oud. En je kunt aan deze investering bijdragen als lid! Doneer een mooi bedrag, voor een 

sportieve en bruisende toekomst van Padel in Wezep. 

Lees meer en doneer - klik op de volgende link https://www.padelinwezep.nl/ of scan de QR 

code. 

Op dit moment staat de teller op euro 1.000,-! Dank aan deze donoren. Wie volgt? 

Heb je vragen? Mail dan naar wezepsetennisclub@gmail.com. 

De Padel commissie, 

Geert Leijenhorst, Marnix Bijl, Dienke Klunder en Wibo van Wier  

about:blank
about:blank
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COMPETITIE VOORJAAR 2022 
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De Jeugd en Technische commissie heeft dit jaar weer verschillende activiteiten gepland. Alle 

activiteiten staan in de agenda op de website en de clubapp van WTC.  

We lichten er een paar uit. We zijn dit jaar begonnen met de Jubileum feestdag. Het eerste 

toernooi dat gepland stond, de Wijnwereld Senior Plus toernooi hebben we in verband 

met de weersverwachtingen, in overleg met de groundsmen, moeten cancelen. Erg jammer 

want het JTC team stond klaar in de startblokken, om met verschillende vrijwilligers en de 

sponsor de Wijnwereld, er een mooie dag van te maken. Volgende toernooi dat gepland 

staat is het Plus van den Hoven Open Pinkstertoernooi. Na 2 jaar Corona willen we er weer 

een geweldig mooi toernooi van maken. Op korte termijn mailen wij jullie en zal dit toernooi 

worden open gezet. Daarna volgt in juni het Matenboer Open Juniorentoernooi en eind 

juni het Ma-Koi Clubtoernooi. In juli is er het 18-35 jaar rating toernooi en het 65+ 

toernooi. En tijdens de zomervakantie in augustus wordt uiteraard het Sunday Summer 

Time Tennis weer 4x georganiseerd. Houd de nieuws feed van de website/clubapp en de 

mail in de gaten. Geef je bij voorkeur digitaal op (en NIET per mail).  

 

Christiaan Korterink en Robert Jan van Dijk hebben dit voorjaar de organisatie van de 

competitie 2022 opgepakt. Met een mooie verdeling van de verschillende teams over de 

dagen: 

- Vrijdagochtend   - 1 mix en 2 heren teams 

- Vrijdagavond mix   - 3 teams 

- Vrijdagavond dubbels - 3 dames en 4 heren teams 

- Zaterdag   - 2 heren en 1 mix team 

- Zondag   - 1 mix, 1 heren en 1 jeugdteam 

De informatie over de competitie is gemaild naar de captains en staat op de website 

(inloggen op mijn club onder activiteiten). Daarnaast is op de link op onze website 

(rechts onder het weerbericht) terug te vinden wanneer en waar je speelt en de 

uitslagen: link - KNLTB voorjaarscompetitie 2022. Veel succes! 
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Eind maart heeft NDO een gezellige middag/avond georganiseerd voor de jeugd: 

pannenkoeken eten na de les.  

 

Na de tennisles op dinsdag konden de kinderen pannenkoeken eten bij WTC. 14 

kinderen konden genieten van de heerlijke pannenkoeken die Richard Winters voor 

hen had gebakken. En dat waren een boel pannenkoeken. 

 

Dank Richard en Niels, super dat jullie dit hebben opgepakt.   
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GROENE TOSS 

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

 

 

 

OPEN AVOND Do. 21 maart 

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De PR en Werving commissie heeft weer verschillende activiteiten staan: 

- Dinsdag 5 april – tennis met een kennis – helaas geen aanmeldingen 

- Woensdagavond 13 april – groene toss – voor de startende tennissers vanaf 19.30 uur 

- Donderdag 21 april – open avond – voor potentiële leden gratis tennisles vanaf 19.30 uur 

- Maand april – vriendjes maand voor de jeugd 

 

Iedere 2e woensdag in de maand organiseert de PR en werving commissie de groene toss. 

Voor iedereen die nog niet zo lang tennist hebben we een toss avond. Vanaf 19.30 uur 

worden er 3 of 4 dubbels gespeeld tegen verschillende tegenstanders. Een uitstekende 

manier om andere tennissers te leren kennen en wedstrijdjes te oefenen. Deze avond 

wordt door de PR en Werving commissie begeleid. Opgave via 

wezepsetennisclub@gmail.com of app Annegreet 06-10751991. 

  

Laat ook anderen kennismaken met tennis tijdens onze Open avond. Heb je vrienden, 

kennissen, buren, familie of iemand anders die je kent en het tennis een keer wil uitproberen, 

tip hen dan voor de Open avond. 

 

De Open Avond wordt georganiseerd op 21 april vanaf 19.30 uur bij WTC. De perfecte 

gelegenheid om anderen te laten kennismaken met tennis. Programma van die avond: 

    Welkom met koffie, thee en wat lekkers 

    Handige info over tennissen bij WTC 

    Een privé tennisles van een tennisleraar 

    Gezellig na borrelen 

    Alle deelnemers krijgen een goed gevulde goodiebag 

Ken je mensen?  Meld ze dan snel aan door een mailtje te sturen naar 

wezepsetennisclub@gmail.com. 

De PR en Werving commissie,  

Anneke Leijenhorst, Daisy van Emst, Wibo en Annegreet van Wier 

about:blank
about:blank
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De maand april staat in het teken van de 

vriendjes maand. Een jeugdlid kan een vriend 

of vriendin mee te nemen naar zijn/haar 

tennisles! Super leuke actie, want wie wil er 

nu niet met een vriend of vriendin sporten. 

En wellicht wordt hij/zij enthousiast om 

samen te gaan tennissen. 

 

Hebben jeugdleden iemand die ze graag 

willen meenemen, dan kunnen ze van te 

voren Niels den Ouden van NDO mailen: 

niels@ndoweb.nl. Geef in de mail aan 

wanneer er een vriend of vriendin mee wordt 

genomen. 

En wie weet kunnen we zo weer nieuwe 

jonge leden welkom gaan heten bij WTC! 
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Het afgelopen jaar, ondanks Corona, is voor de sponsorcie toch een goed jaar 

geweest. Geen enkele sponsor heeft bedankt. Dit jaar gaan de onderstaande sponsors 

ons ook ondersteunen: 

 

Berghorst Optiek  

Heeft tot vorig jaar aan shirt sponsoring gedaan voor de jeugdleden. Berghorst 

Optiek neemt nu een reclamedoek. Deze zal eind april begin mei komen te hangen 

op de lege plek op baan 2. 

 

Van Werven Infra & Recycling 

Met Van Werven Infra & Recylcing hebben we een principe overeenkomst om ons te 

ondersteunen met een reclamebord.  

  

KRC van Elderen accountants en belastingadviseurs  

KRC van Elderen heeft ons Jubileum toernooi ondersteunt, mede daardoor is dit 

toernooi succesvol verlopen. 

 

De Wijnwereld Nederland  

Zij sponsoren ons komende Wijnwereld Senior 50+ Toernooi. 

 

Verder proberen we nog enkele sponsors te vinden die onze mooie Wezepse 

Tennisclub nog verder willen ondersteunen. Mocht u nog vrienden of kennissen 

hebben die WTC willen ondersteunen, laat het ons dan weten. Dan willen we graag 

ons sponsorplan aan hen voorleggen om te laten zien wat de mogelijkheden zijn. 

Zoals u ziet zijn sponsors erg belangrijk voor onze club om extra activiteiten te 

kunnen doen. Zij denken aan ons. Kiest U ook voor hen als u uw inkopen doet? 

Met sportieve groet, sponsorciewtc@gmail.com 

Aalt Oostendorp en Cor Post 
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De voorjaarscompetitie is alweer van gestart gegaan en inmiddels kunnen we ook 

terugkijken op een grandioos en ouderwets gezellige jubileumdag. Onze greenmen 

Bert, Cor, Dick en Michiel hebben hard gewerkt om het park er keurig uit te laten zien 

voor het jubileumtoernooi en de competitie. En het resultaat is er naar. Mannen, 

bedankt! 

Op de ALV is de aanleg van twee padelbanen goedgekeurd. Dit betekent dat we als 

vereniging moeten zorgen dat in de zomervakantie, tussen alle competities en 

toernooien, het park voorbereid moet worden voor de bouw. Denk hierbij 

bijvoorbeeld aan het wegkruien van grond en het weghalen van de tegels bij de 

huidige fietsenstalling.  

We doen hierbij graag een beroep op u. Vele handen maken licht werk en met elkaar 

is het ook veel gezelliger om aan de slag te gaan op het park.  

Ben je bereid een keer te helpen en wil je graag op de hoogte gehouden worden van 

de werkzaamheden en de planning? Stuur me dan even een mail: 

marnixbijl@hotmail.com 

Alvast een goed voorjaarsseizoen toegewenst! 

De Baan- en Accommodatiecommissie 

Marnix Bijl 
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SCHOONMAAK- EN KANTINEDIENSTEN 
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De fysieke ledenpas van de KNLTB gaat verdwijnen en wordt vervangen door een 

digitale versie. De digitale versie is al toegankelijk op de Clubapp. Ga naar de  

startpagina en druk op de 3 stipjes rechts onderin. In  het menuutje staat als laatste 

digitale ledenkaart. Wanneer je deze aanklikt komt je ledenpas tevoorschijn. 

Let op: je hebt nog wel je kaart nodig voor het hek en voor toegang tot de hal van de 

kantine. 

Groet, Anneke Leijenhorst 

 

 

Dit jaar zijn we gestart met het door de leden zelf inplannen van het vrijwilligers werk. 

In januari zijn alle schoonmaak en kantinediensten via de website en de Clubapp 

open gezet. Een groot deel van de leden heeft via deze weg zijn diensten kunnen 

inplannen. Super en dank daarvoor. We zoeken nog wel extra schoonmakers! 

 

Een aantal hebben nog niet voldoende diensten in gepland. Totaal wordt er door de 

vrijwilligers 16 uur per jaar diensten gedraaid. Voor degene die zich nog niet 

voldoende in heeft gepland: zorg dat je dit zelf doet op zeer korte termijn. Anders 

plannen wij jou in! Voor de duidelijkheid: niet kunnen op de ingeplande datum? Dan 

MOET je zelf ruilen met iemand anders. Zomaar afzeggen wordt NIET geaccepteerd!  

 

Wil je de spelregels nog eens doorlezen? Ze staan op de website onder ‘vereniging’ / 

‘kantine en schoonmaakdiensten’. Hebben jullie suggesties ter verbetering, laat het 

ons weten via wezepsetennisclub@gmail.com. 

 

 

mailto:wezepsetennisclub@gmail.com

