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Van onze voorzitter 

Beste leden van WTC, beste tennisvrienden 

2019 nadert zijn einde en een nieuw 

decennium staat voor de deur. In het 

bestuur kijken we altijd een paar jaartjes 

vooruit. Dat geldt vooral op het gebied 

van financiën maar ook voor de banen en  

het clubhuis. Nieuwe ontwikkelingen zijn 

er op gebied van LED verlichting en een 

nieuw soort tennis: padel. Namens WTC 

ben ik bij de opening geweest van de twee 

padel banen in Hattem. Deze banen zijn 

ook voor niet-leden beschikbaar, dus wie 

het eens wil proberen kan daar terecht. Bij 

onze club denken we daar nog niet aan 

omdat we geen ruimte op het park hebben 

en onze 6 banen hard nodig zijn bij de 

competities. 

Waar we wel een plan voor hebben is voor 

LED verlichting. Op de ledenvergadering 

van maart 2020 zullen we daarvoor een 

plan presenteren. Ook de bijbehorende 

financiën zullen dan belicht worden. 

Overheidssubsidie is beschikbaar en ook 

de Rabobank wil steunen. Met de 

vermindering van de energiekosten is de 

investering in het komende decennium 

terug te verdienen. 

Het snert toernooi was de laatste activiteit 

dit jaar en we kijken alweer vooruit naar 

het nieuwjaarstennis met bijbehorend 

receptie. Zo lang het weer het toelaat 

blijven we lekker doorspelen en sluiten zo 

2019 af. 

Fred Huberts  

WTC bestuur 

Voorzitter  Fred Huberts 

Secretaris  Henk Meijer 

Penningmeester   Richard van het Ende 

Technische commissie  Riet Koekkoek 

Jeugdcommissie   Erik van Haagen 

Baan/accommodatiecie Marnix Bijl 

Kantinecommissie Richard Winters 

Sponsorcommissie Cor Post 

 

Activiteiten agenda 

4/1/2020 Nieuwjaarsevent 

  

Van de ledenadministratie 

We heten de volgende leden van harte welkom. Veel 

tennisplezier bij WTC. 

Julia Dam 
 

 

Reinout Bijl 
 

 

Volgende Nieuwsbrief begin 

maart 

De volgende Nieuwsbrief zal begin maart uitkomen.  

Kopij vóór 25 februari naar 

wezepsetennisclub@gmail.com 
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VOORJAARS/WOENSDAGAVOND 

COMPETITIE 2020 

Leden kunnen zich nog aanmelden voor de 

voorjaarscompetitie 2020. Wil je volgend 

voorjaar competitie spelen meld je dan zo 

snel mogelijk aan.  

Helaas zit de vrijdagavond al vol. Op 

zaterdag is nog plaats. Op zondag is nog 

ruimte voor 1 of 2 teams. Op 

woensdagavond is nog ruimte. Laat het 

zsm weten als je mee wilt doen als team 

of individueel. 

NOGMAALS: Als je graag mee wilt doen 

laat het weten, ook als je nog niet in een 

team zit.Teams veranderen, nieuwe teams 

kunnen worden gevormd. 

Namens de TC,  

Riet Koekkoek 

NIEUWJAARSEVENT 2020 

Op zaterdag 4 januari 2020 as wordt het 

nieuwjaarsevent georganiseerd bij WTC. 

Een gezellige tennismiddag mét om 16 uur 

een Nieuwjaarsreceptie. Reserveer de 

datum vast in de agenda! Een uitnodiging 

volgt per mail en clubapp.  

 

BAKKERIJ VAN OLST 

Zoals jullie wellicht hebben vernomen 

zullen Gijs en Hyke van Olst per 1 januari 

2020 gaan stoppen met hun bakkerij. Als 

vereniging hebben we jarenlang een 

beroep op hen kunnen doen. Wie heeft 

niet gesmuld van de lekkere taartjes 

tijdens de competitie of broodjes tijdens 

een toernooi.  

Zelfs als de broodjes niet meer voorradig, 

waren wisten ze er wel weer een mouw 

aan te passen om ieder van dienst te 

kunnen zijn.  

Wij willen Gijs en Hyke hartelijk danken 

voor hun bijdragen, service en flexibiliteit. 

Want zij, en ook hun dochter Sanne, 

draagt de club een warm hart toe. 

WTC wenst jullie een mooie en sportieve 

toekomst toe. 

  

 

Technische commissie 
 Bijdrage van Riet Koekkoek, Anneke Leijenhorst, Christiaan Korterink, Jettie de Jong 
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KAMPIOENEN 

De basis voor een kampioenschap ligt 

natuurlijk in de voorbereiding. Om aan 

onze teamspirit te werken togen wij als 

voltallig team, voordat de 

najaarscompetitie echt begon, naar de 

Loosdrechtse plassen. Geheel gefaciliteerd 

door Dennis ontbrak het ons daar aan 

niets, om al dobberend en in alle rust onze 

tactieken voor het komende seizoen te 

bespreken.  

Vanwege een blessure moest onze captain 

Erik van Haagen zijn bijdrage aan dit 

kampioenschap beperken tot mentale 

support. Deze eerste tegenvaller heeft 

gelukkig geen invloed gehad op de 

wedstrijden. Gelukkig waren de andere 

heren allemaal topfit en zo kon het dat op 

de eerste competitiedag meteen een 

belangrijke slag geslagen werd.  

Gijs besloot toe te slaan in zijn eerste 

enkelwedstrijd van het najaar en dat 

resulteerde in 4-2 winst voor ons in 

Arnhem. Dat resultaat zette de toon voor 

de rest van de competitie waarin er 

vervolgens nog maar 4 wedstrijden naar 

de tegenstanders zijn gegaan. Dat ging 

niet altijd zonder slag of stoot. Maar 

dankzij de focus op onze teamspirit in de 

voorbereiding, wisten Dennis en Christiaan 

vanuit geslagen positie, met matchpoints 

tegen, toch nog een spannende 

dubbelpartij naar zich toe te trekken in 

Wezep. Waarna marathonman Robert Jan 

in een 2,5 uur durende en slopende partij 

ook als zegevierder van de baan wist te 

komen. Mede hierdoor was het een week 

later Erik de Jager die definitief het 

kampioenschap binnenhaalde door in 

Lemelerveld gehakt te maken van zijn 

tegenstander.  

Ondanks alle topfitte heren dwongen de 

agenda’s ons om toch een paar invallers te 

regelen. En die hebben vervolgens hun 

taak niet verzuimd en allemaal minstens 

een puntje hebben bijgedragen aan ons 

kampioenschap. Dank daarvoor Hemmo, 

Jim, Machiel en Tjerk Jan! Een 

kampioenschap moet ook gevierd worden 

natuurlijk, maar op de Loosdrechtse 

plassen is het wat koud op het moment. 

Wie weet vormt een kampioensfeest weer 

de basis voor een volgende succesvolle 

toer als we in het voorjaar weer 

verdergaan. En daar zal natuurlijk ook 

verslag van worden gedaan.  

Groet, Christiaan 

DAMES DUBBEL DONDERDAG 

De donderdagavond competitie is opgezet 

voor spelers met weinig of geen 

competitie-ervaring. Ieder speelt maar 1 

wedstrijd op een avond. De dames gingen 

naar Heerde en Wapenveld, maar ook  

Apeldoorn, Laren en Zutphen stonden op 

het programma. 

Dit zijn aardige afstanden voor soms maar 

1 partijtje van een half uur. Maar de 

gezelligheid was er niet minder om en het 

smaakt naar meer en de “grote” 

competitie ligt in het verschiet. 
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Het damesteam van donderdag: Trudie 

Ras, Marieke Wolfsen, Jannie Sneller en 

Mirjam van Gelder. Op de foto ontbreken 

Inge van het Ende en Charlotte Klein. 

NAJAARSCOMPETIE 

Donderdag 12 september begon de 

najaarscompetitie. Onder mooie 

weersomstandigheden ging men van start 

met 20 teams. Het weer was de gehele 

najaarscompetitie van grote invloed op het 

verloop van de competitie. Op onze eigen 

club konden we ten allen tijden spelen en 

hielden onze banen zich goed en droog. 

Bij diverse clubs moesten wedstrijden 

uitgesteld en verplaats worden naar 

andere dagen/avonden in verband met 

regen en harde wind.  

De laatste vrijdag van de competitie had 

bij ons de herfst ook toegeslagen met 

wind en veel blad, heel veel blad. Er moest 

eerst een berg blad geveegd worden eer 

men aan de wedstrijden kon beginnen. 

 

De afsluiting op zondag was weer met een 

lekker zonnetje, bladvrije banen en een 

goede sfeer en met  2 kampioensteams: 

het meisjes team 11 tm 17 jaar en een 

herenteam op zondag. Diverse 

vrijdagteams zijn op de tweede plaats 

geëindigd. 

Het heren team op zondag is met grote 

overmacht kampioen geworden. Zij 

behaalden 30 punten en maar 6 

verliespunten.  

Grote klasse mannen (Erik de Jager, 

Cristiaan Korterink, Gijs van Olst, Dennis 

van Es en Robert Jan van Dijk). 

Ook het meisjesteam Zondag 11 t/m 17 

jaar zijn herfstkampioen geworden. Zij 

hadden 37 punten van de 42 in 7 

wedstrijden bij elkaar gespeeld.  

Chelsey van Ommen, Nienke van Wier 

Maureen Winkel, Dian Wageman en Mirthe 

Eelsing (niet op de foto) hebben allen 11 

partijen gewonnen en zijn samen goed 

voor 33 punten. Gefeliciteerd dames! 

Op de vrijdagavond waren er geen eerste 

plaatsen: alle dames teams zijn op de 

tweede plaats geëindigd. Dames Wezep 1 

op plaats 2 met 19 punten. Maeike 

Schaftenaar had 10 van de 14 wedstrijden 

gewonnen.  
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Dames Wezep 2 een tweede plaats met 18 

punten achter het sterke Ommen. Zij 

verloren maar 1 partijtje. Monique 

Goudbeek was goed voor 10 punten uit 11 

wedstrijden.  

Dames Wezep 3 op plaats 2, zij kwamen 

tot 19 punten. Henriet Boonstra had hier 

het beste resultaat namelijk 8 punten uit 

10 wedstrijden. 

Ook het gemengd dubbel is tweede 

geworden. Jammer dat de eerste wedstrijd 

verloren ging. Arnold Jonker won 12 

wedstrijden van de 12 gespeelde 

wedstrijden.  

Mariet van de Schootbrugge, Arnold Jonker, Hannah 

Oostendorp en super invaller Maarten van Loon. 

Het gemengde jeugdteam van 11 t/m 14 

heeft het net niet gered om voor de 

tweede keer dit jaar kampioen te worden. 

Zij bezetten de tweede plaats met 21 

punten. 1 punt achter Hardenberg.  

Op vrijdagochtend werd Wezep 1 

gemengd dubbel 50 + net geen kampioen. 

Ook zij moesten genoegen nemen met 

een tweede plek met 13 punten.  

Dick Bijl was de topscorer in deze klasse: 

hij heeft 8 van de 10 wedstrijden 

gewonnen.  

Alle overige uitslagen zijn terug te vinden 

op MijnKNLTB.nl. 

RHODOS WELLNESS OPEN ACTUEEL 

RATING TOERNOOI 

Mooie wedstrijden en uitdagingen zowel 

op de baan als voor de 

wedstrijdcommissie en de baancommissie: 

zouden we het droog houden?? Het geluk 

bleek aan onze zijde deze dagen.  

Opnieuw een fijn actueel ratingtoernooi, 

waar vele spelers van binnen en buiten 

WTC ons mooie park hebben weten te 

vinden. En opnieuw … het was 

volgeboekt! 

In 2 avonden en 2 weekenddagen kon 

onze wedstrijdcommissie de 133 spelers in 

124 wedstrijden in de diverse 

speelcategorieën plaatsen. Alleen midden 

op de zaterdag en precies na de 

prijsuitreiking de bekende bak met regen.  

De gevulde pasta en soep van Richard 

hielden hongerige tennisstrijders en hun 

fans goed op de been. Het terras was 

continue gezellig gevuld. Mooi sfeervol 

tennisgebeuren. 

Dit zijn de prijswinnaars van alle 

categorieën.    

https://mijnknltb.toernooi.nl/sport/winners

.aspx?id=FE7DC24C-7ECB-40F0-9E75-

0696C4A78866 

Nog suggesties voor volgend jaar? Altijd 

welkom bij de TC. 

De wedstrijdcommissie WTC, 

Riet, Jettie, Christiaan en Richard 

RHODOS ratingtoernooi. 
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RHODOS VERSLAG VAN ANNEKE 

Om 18.00 uur gingen de eerste partijen de 

baan op onder bijna winterse 

omstandigheden. Rond vriespunt werden 

er op deze avond 22 partijen gespeeld. De 

avond stond onder vakkundige leiding van 

Riet en Christiaan. 

De volgende avonden moesten we het 

zonder Riet doen ivm “Turkije reis”, maar 

Jettie en Christiaan waren volwaardige 

plaatsvervangers. Een paar spannende 

partijen zullen wij uitlichten. Erik de Jager 

maakte er tegen Victor Lawant (we komen 

hem later nog weer tegen) een spannende 

partij van en moest het, na 2 uur, in de 

super tiebreak klaren door met 10 – 8 te 

winnen. 

 Victor Lawant- Erik de Jager 

Arnold Jonker moest helaas het onderspit 

delven op deze koude avond in de super 

tiebreak met 2 – 10. Wouter Dam en 

Martin van Diepen winnen wel in de super 

tiebreak met 10-8. 

Vrijdagavond was het nat en regenachtig. 

Spelers en bezoekers zochten veelvuldig 

de warmte van de kantine op en onder het 

genot van diverse snackjes van Richard 

was het hier goed toeven. Maureen Winkel 

en Chelsey van Ommen waren goed voor 

de eerste tiebreak van deze avond maar 

verloren deze met 10- 8.  

Wibo van Wier had het ook lastig deze 

avond. Hij won de eerste set met 7-5 

verloor de tweede met 5-7 en won 

uiteindelijk in super tiebreak met 10-2. 

Treurig en natte vrijdagavond 

De zaterdag begon herfstachtig met 

hogere temperaturen en een enorme 

plensbui. Dit gaf nogal wat op onthoud 

omdat er water op de banen bleef staan. 

’s Middags scheen de zon. Er kwamen 

meer kijkers en de spelers bleven langer 

op het terras voor de mooie partijen die 

op het programma stonden. Om 9 uur 

waren Jettie de Jong en Ineke 

Kloppenberg gestart en ze moesten via de 

super tiebreak de volgende ronde 

bereiken. Van deze pittige tegenstanders 

wonnen ze uiteindelijk met 11-9. 

Ook Erik de Jager startte tegen de super- 

tiebreaker van onze club Robert Jan van 

Dijk. Het lukte Erik na 2 uur en 30 

minuten de tiebreak winnend af te sluiten 

met 10-5. Rond half 2 ging Robert Jan 

weer de baan op. Nu samen met 

Christiaan Korterink. 

Het zal Robert Jan niet zijn om niet voor 

de super tiebreak te gaan. Ze wonnen 

deze partij 10-8. Om 19.15 uur ging 

Robert Jan het nog een keer proberen en 

het lukt weer, weer een tiebreak!  
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Helaas moest hij zijn meerdere erkennen 

(daar is hij weer) in Victor Lawant met 10-

4. Na 6 uur tennissen is dit verlies 

begrijpelijk.  

Henk Drost en Gerrit van Enk moesten het 

in de tiebreak afleggen met 9-11. 

Zondagochtend begint met beter 

tennisweer: droog en een waterig 

zonnetje. 

Gezelligheid op het terras 

Om 9 uur startten we weer op 6 banen. 

Twee damesdubbels stonden op de baan.  

 

Jeanette Geertsema en Sylivia Hulshof 

hadden een spannende partij.  

Maar ook Chelsey van Ommen en Maureen 

Winkel maakten dat de toeschouwers met 

zweet in de handen stonden.  

Beide WTC dames koppels kregen 

uiteindelijk de tegenstanders op de 

knietjes. In een supertie break wonnen zij 

met exact dezelfde cijfers 7-5, 5-7 en 10-

6. 

Om 17.00 uur volgde de prijsuitreiking en 

gelijk daarna gingen de hemelsluizen weer 

open. Terwijl op de winnaars en 

deelnemers werd getoost in de kantine, 

kwam er buiten een bak met regen naar 

beneden. Gelukkig geen wedstrijden meer! 

  

We kunnen terugkijken op een mooi 

gevuld en gezellig toernooi. 
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Rhodos Wellness Open Rating toernooi – 

WTC winnaars 

HE A  1e prijs: Gert Jan Oostendorp 

2e prijs: Wibo van Wier 

HE C  1e prijs: Jim Kosse 

2e prijs: Erik de Jager 

HD A  1e prijs: Alexander Bus (Heerde) en 

Gert Jan Oostendorp 

HD B  1e prijs:  Remco Bouwman en Remco 

Lijnsveld 

 

2e prijs: Robert-Jan van Dijk en 

Christiaan Korterink 

HD C 1e prijs: Machiel Huisman en Arnold 

Jonker 

DD A 1e prijs: 1 Dienke Klunder en Henriet 

Malenstein 

DD B 1e prijs: Maureen van Dijk en Fleur 

de Groot 

DD C  1e prijs: Jeanette Geertseman en 

Sylvia Hulshof 

GD A  1e prijs: Henk Oostendorp en Dienke 

Klunder 

 

2e prijs: Eric de Groot en Fleur de 

Groot 

GD C 1e prijs: Richard Winters en Simone 

Rorije 
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SNERTTOERNOOI 

Op 23 november vond het laatste toernooi 

van 2019 plaats, namelijk het 

snerttoernooi. 26 Leden hadden zich voor 

dit toernooi opgegeven om te spelen. Een 

aantal leden kwam alleen voor de heerlijke 

erwtensoep. 

Er werd gespeeld in 4 pooltjes met vaste 

partner in wedstrijdjes van een half uur.  

Team Cor Post en Dilly Sleurink  

Om 10 uur werd er gestart en rond half 1 

werden de finale partijen gespeeld met als 

winnaars: 

Poule A/B : Fenny van Putten en Jan 

Wessels  

Poule C/D : Henriette Binnekamp en Filip 

Klak 

 

Ineke de Wit regelt de erwtensoep 

Na deze wedstrijden kwamen de broodjes 

en erwtensoep van Van Guilik op tafel. 

Tevens kon men na afloop aangeven of dit 

de juiste formule was, eerst tennissen en 

dan eten of tussendoor een bordje soep 

en dan nog een partijtje.  

Dit keer werd de kantine voortreffelijk 

verzorgd door Jettie de Jong en Ineke de 

Wit. 

Een geslaagde verenigingshappening.     
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CLUBKAMPIOENSCHAPPEN JEUGD 

Zaterdag 9 november was het zover: wie 

mag zich “WTC Clubkampioen van 2019” 

noemen! Zeventien kinderen verdeeld over 

rood, oranje, groen en geel (t/m 14 jaar) 

werden ’s ochtends welkom geheten in de 

kantine met ballonnen, vlaggetjes, 

pepernoten en een springkussen van de 

Rabobank. 

Veel ouders bleven hun kinderen 

aanmoedigen en met een kop koffie en 

een oliebol was het gezellig op de publieke 

tribune.  

Ook de kinderen konden hun energie 

opvijzelen met een appel, banaan, warme 

chocolademelk en met pannenkoeken als 

lunch. In de categorie rood werd er door 

een tennisspelletjescircuit de winnaar 

bepaald: Joep van Ommen! 

In alle overige categorieën bleek één 

speler de onbetwiste kampioen te zijn 

door alle wedstrijden te winnen: 

 Oranje  : Daan Wessels 

 Groen  : Thijs de Wit 

 Geel t/m 14 jaar : Tim de Jager 

 

Jeugdcommissie 
 Bijdrage van Erik de Jager  
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Iedereen van harte gefeliciteerd!!!!!! 

Na het uitdelen van de wisselbekers en 

een nationale bioscoopbon, kregen alle 

spelers voor hun plezier en inzet een 

medaille en een chocoladeletter mee naar 

huis. 

Kortom, het was een leuk en geslaagd 

clubkampioenschap voor de jeugd. Ook 

dank aan WTC voor het sponsoren van dit 

event! 

Erik de Jager 
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GROENE VERENING ZONDER RODE 

CIJFERS 

In de bestuursvergaderingen van WTC is 

verduurzaming een belangrijk terugkerend 

thema. De afgelopen weken hebben we 

als B&A-commissie grote stappen gemaakt 

in het inzichtelijk krijgen van de 

mogelijkheden hierin. Daarbij worden we 

vakkundig bijgestaan door een aantal 

specialisten binnen en buiten de 

vereniging. 

 

Een eerder genoemde optie is de 

mogelijke overstap naar LED-

baanverlichting, maar er zijn ook tal van 

mogelijkheden voor verduurzaming van 

ons clubgebouw. De meest voor de hand 

liggende daarbij is de inzet van 

zonnepanelen, maar ook 

spouwmuurisolatie, binnenverlichting, 

ramen en kozijnen bieden nog veel 

mogelijkheden. De eerste kleine stap is al 

gezet door de isolatie van de leidingen bij 

de cv-installatie. 

 

Verduurzaming klinkt goed, maar moet 

vanzelfsprekend ook rendabel zijn. 

Daarom kijken we bij alle mogelijkheden 

goed naar de terugverdientijd van 

investeringen en naar mogelijke 

alternatieven. Daarbij zijn eventuele 

subsidies en sponsoring ook weer een 

belangrijke factor.  

 

Al met al een behoorlijke puzzel, maar wel 

één met veel potentie voor onze 

vereniging! 

Wanneer er nog leden zijn met tips, 

adviezen en ervaringen hierin, dan horen 

we het natuurlijk graag. 

 

Rest mij verder nog te vermelden dat 

dankzij de inzet van Henk Meijer en 

consorten, alle doucheruimtes inmiddels 

volledig in een nieuwe laag verf zitten, 

weer spic en span voor de komende jaren! 

 

Alvast goede feestdagen gewenst en op 

naar een dynamisch 2020! 

 

Namens de B&A-commissie, 

 

Marnix Bijl 

 

 

 
 

 

 

Baan- en accommodatiecommissie 
 Bijdrage van Marnix Bijl  
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WIJNPROEVERIJ 

Woensdag 16 oktober vond er op 

uitnodiging van de sponsorcommissie een 

wijnproeverij plaats. Een 20 tal leden, 

sponsoren en introducés hadden gehoor 

gegeven aan de uitnodiging van Cor Post 

en Aalt Ooostendorp.  

In de kantine van WTC vertelde Marcel 

Meulman van De Wijnwereld een en ander 

over wijngebieden, druivenrassen en 

smaakherkenning. 

Vijf witte en zeven rode wijnen passeerden 

de revue en aan het eind van de avond 

kwam er nog een mooie fles port op tafel.  

 

Wijnen uit Spanje, Frankrijk en Italië, 

maar ook wijnen uit Chili en Zuid Afrika 

konden geproefd worden. 

Na het ruiken, walsen en proeven kon 

men een notitie maken over geur en de 

smaak. 

Ook was er gelegenheid om wijn te 

bestellen bij De Wijnwereld uit Zwolle. 

Het was een uitermate gezellige en 

bijzondere avond en zeker voor herhaling 

vatbaar in de toekomst.  

  

 

SPONSORCOMMISSIE 
 Bijdrage van Cor Post 
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LEZING KRC VAN ELDEREN EN 

NOTARIS VAN DER LAAN 

Dinsdagavond 26 november j.l. was er 

voor de sponsoren en clubleden een lezing 

die werd gegeven door dhr. J. Smit van 

KRC Van Elderen Accountancy en 

Adviseurs uit Wezep en notaris mevrouw 

van der Laan uit Oldebroek. 

Deze avond, die georganiseerd werd door 

de sponsorcommissie, werd bezocht door 

ca. 30 personen waarvan verschillende 

sponsoren. Na een kop koffie of thee met 

een plakje cake werd de avond geopend 

door Cor Post.  

Dhr. J. Smit begon de lezing over: 

 Belasting plan 2020 en de gevolgen 

hiervan voor ondernemers; 

 Fiets van de zaak: wat wijzigt per 1 

januari a.s.; 

 Elektrische auto: wat wijzigt per 1 

januari a.s.; 

 Aanschaf zonnepanelen: hoe krijg ik 

o.a. de btw terug en hoe zit het met de 

salderingsregeling. 

Na de pauze werd de lezing verzorgd door 

notaris mevrouw van der Laan.  

Zij vertelde over: 

 Ondernemerstestament; 

 Levenstestament. 

Met als kernpunten: 

 Eigen bijdrage langdurige zorg en welk 

vermogen telt hierbij mee?; 

 Schenken op papier; 

 Volmacht nu en voor later. 

Het aantal vragen en discussies over 

bepaalde onderwerpen bij beide sprekers 

gaf aan dat het een bijzonder interessante 

avond was. Na afloop van de lezing was er 

nog gelegenheid om met de sprekers in 

gesprek te gaan en vragen te stellen. 

Voor clubleden die niet aanwezig waren 

bestaat de mogelijkheid om gratis een 

informatief gesprek aan te vragen over 

deze onderwerpen. 

Notaris van der Laan - 0525 633818 

KRC van Elderen   - 038 4446244 

De sponsorcie ziet terug op een zeer 

geslaagde avond.  

Aalt Oostendorp en Cor Post 
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VEMDE TRAVEL 

Het is weer zover, de toptennissers van de 

Noord Veluwe zijn op weg of liever gezegd 

in het heelal naar Antalya, om te spelen 

om de van Vemden trofee. Waarvan er 20 

WTC-ers zijn. Dichtbij een oorlogsgebied. 

Vanmorgen geïnventariseerd hoe deze 

topsporters daar over dachten. De 

algemene mening was GAAN. Politiek 

heeft niets met sport te maken!  

Dus de spelen gaan door. Net zoals 

destijds in München in 1972 en de 

Olympische Spelen in Moskou.  

Het enige wat wij ons daar nog van 

herinneren is de zilveren plak van Gerard 

Nijboer: op de marathon. 

Enkelen hadden twijfels, maar bij hen 

kwam de Hollandse zuinigheid om de hoek 

kijken, want de reis was reeds betaald. 

Misschien is het ook wel beter om te gaan. 

In Holland is het heden ten dage ook geen 

pretje met woedende boeren en 

bouwvakkers die vrezen om inkomen te 

verliezen vanwege de stikstof crisis. En 

sinds vorige week kwam daar de pfas bij.  

 

WTC in Turkije  

Bijdrage van Gerard Blok 
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Wanneer wij thuiskomen is waarschijnlijk 

de maximum snelheid terug gebracht naar 

100 km per uur. Wat betreft de CO2 

uitstoot zijn wij goed bezig en sparen wij 

ons landje door vanaf Düsseldorf te 

vliegen. Dus op weg naar het zonnige 

zuiden met temperaturen rond de 26 

graden.  

Morgen de eerste wedstrijddag. ‘s Avonds 

rond 23 uur even in de lounge geweest 

om te vragen hoe de Wezepers hun 

kansen inschatten; allen waren vroeg naar 

hun kamer gegaan om zich zo optimaal 

voor te bereiden op dit toernooi! 

Geïnspireerd door de aanwezigheid van de 

Russische jeugd, de top 5 onder de 15 

jaar die gelijktijdig aan het trainen waren, 

kwamen de Wezepers tot grootse 

prestaties. Sterker nog, de meeste prijzen 

gingen mee naar het stratenmakers dorp. 

Zilver was er voor Piet Koekkoek en 

Gerard Blok. Goud voor Filip Kalk en 

Jolanda Wessels. Menno van Pijkeren 2 x 

goud,  Jolanda Mud 1 x goud en 1 x zilver. 

Monique Millekamp wist eveneens de 

hoogste trede te behalen in het dames 

dubbel. Anja en Harrie Wageman reserve 

kampioen, gemengd dubbel 8. Maeike 

Schaftenaar en Nico van Hattem 2e in de 

7. Mariëtte van de Schootbrugge leverde 

een fraaie prestatie door beslag te leggen 

op de 2e plaats gemengd dubbel 6. Harry 

Wagerman spande de kroon, deze 

Wezeper liet zich maar liefst met 3 

medailles behangen, 1 keer goud en zilver 

met tennis. Daarnaast blonk Harrie uit met 

het beachtennis, zijn goede spel werd 

beloond met een zilveren plak! 

Resultaten waar de WTC- ers trots op 

kunnen zijn. 
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VAN EEN INVALLER 

Tennis is een leuk spelletje. Maar dat 

wisten jullie natuurlijk al. Sinds een aantal 

jaar ben ik weer begonnen, nadat ik in 

mijn jeugd twee seizoenen had getennist. 

Een heerlijke uitlaatklep voor iemand als ik 

die een zittend beroep heeft en veel met 

zijn hoofd (en hart) moet werken. Ik ben 

namelijk predikant. Dat heeft ons medio 

2018 ook naar Wezep gebracht, waar ik 

me gelijk bij onze club heb aangemeld en 

sindsdien met veel plezier lid ben. 

Door een aantal invalbeurten ben ik 

inmiddels ook in aanraking gekomen met 

het competitiegebeuren. Dat was compleet 

nieuw voor mij en ergens ook een 

openbaring. Tot voor kort deed ik alleen 

mee aan ‘trainingen’ en geregeld ook met 

de tossavonden. Maar ik vond dat ik wel 

wat meer uit mijn lidmaatschap kon halen 

en heb me op de invallerslijst voor de 

dubbelcompetities laten zetten. Zodoende 

heb ik intussen in drie heel verschillende 

teams mogen invallen. Met heel 

verschillend resultaat overigens. Maar 

gelukkig: het draait op de club en in de 

competitie niet puur om de knikkers. 

Meedoen, samen spelen en de gezelligheid 

eromheen zijn ook belangrijk. Zo niet 

belangrijker, al wil je natuurlijk als het 

even kan het spelletje wel winnen. 

Zo kom ik gelijk bij wat ik het meest 

opvallend vind en niet had verwacht: alles 

rondom de wedstrijd. Het begint al met de 

ontvangst: koffie met iets erbij.  

Dat gaat in het amateurvoetbal bepaald 

anders … Hetzelfde geldt voor na afloop: 

de derde helft zou dat in het 

amateurvoetbal heten. Maar ook dat gaat 

totaal anders: samen met de tegenstander 

nog even nakaarten en verder over van 

alles en nog wat kletsen. Maar net hoe het 

uitkomt. Waarbij me wel is opgevallen dat 

het ene team de derde helft wel wat 

uitbundiger invult dan het andere. 

En nu ik toch in de pen geklommen ben, 

gelijk ook maar even maar: wat vind ik 

leuk aan onze club? Eigenlijk ben ik geen 

‘clubman’. Maar toch vind ik het leuk dat 

de club ook echt een club is. Mensen 

kennen elkaar, zijn deels familie en leven 

op een bepaalde manier in lief en leed 

(want dat is er ook) met elkaar mee. 

Eigenlijk is het net een klein dorp. Een 

dorpje binnen ons dorp, waar we behalve 

serieus en soms wat minder serieus 

tennissen, ook een hoop gezelligheid 

kennen. 

Tenslotte: de tossavond. Behalve gewoon 

leuk en gezellig brengt beroepsdeformatie 

mij nog op de volgende gedachte: een 

goede oefening in geduld, met elkaar en 

elkaars (on)mogelijkheden rekening 

houden, leren complimenteren en veel 

meer. Heel vormend dus. Maar vooral 

relaxed. 

Hartelijke groet, 

Maarten van Loon 

 

Lief en lid  

Bijdrage van Maarten van Loon 
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Op een drukke avond vroeg Sinterklaas aan 

veegpiet nummer 10, 

zeg Pieter heb jij wellicht de taakomschrijving 

van Riet gezien, 

Je weet wel, die van WTC. 

Ja ja bromde Pieter, Riet van WTC, wie kent 

haar niet. 

En typend op zijn toetsenbord  

vond hij de gevraagde lijst al vort. 

Nee, nee sprak Sint, niet van de hele club, kom 

op zeg ik heb meer te doen, 

En voor elke taak een cadeautje, dat kost ons 

te veel poen. 

Ja maar stamelde Pieter, het staat er toch 

echt,  

het is van Riet en is getekend door Fred. 

Maar dat rijmt niet zei Sint maar laat maar 

horen ik luister 

en niet zo bedeesd, hou eens op met dat 

gefluister. 

En Pieter stak van wal:- wedstrijdleider, vice 

voorzitter en toernooileider, veteranentennis, 

Seniorplus tennis en bestuurslid 

wedstrijdtennis. 

Da’s niet mis zei de Sint, heeft ze van al die 

zaken voldoende kennis? 

Ja Sint en ik ben er nog lang niet,  

het lijstje is nog langer van WTC Riet. 

Sint ging er maar eens voor zitten en luisterde 

met aandacht, 

want zoveel taken, wie had dat ooit gedacht. 

Pieter vervolgde: - beheer afhangbord en 

Algemene zaken, 

intern adviseur en vervanger kantinedienst als 

leden verzaken. 

Competitie en toernooien  JC en TC. 

Oh my Lord sprak de Sint, wat moet ik hier 

mee. 

Die vrouw lijkt onvermoeibaar, gaat dat 

allemaal goed, 

want hoe moet dat verder als ze het niet meer 

doet. 

Een mens lijdt het meest door het lijden wat 

hij vreest, sprak Pieter, hij kende zijn 

klassiekers,  

Sint zette zijn pet af, hij  had een hekel aan 

mieters. 

Zo’n vrouw heeft geen leven, heeft die ook 

nog een man?  

Ja zeker da’s Piet en die weet hier niks van. 

Maar ze doen samen van alles, zijn privé zeer 

aktief. 

Maken verre reizen, Argentinië, Turkije of 

Noordkaap, wat ze ook blieft. 

 

Sinterklaas en Riet  

Bijdrage van Wim Leijenhorst 
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Oppassen op buurthuizen of het kleine grut.  

Madre Dios zucht Sint, wat heeft ze een vut. 

Wat een fantastische vrouw, sprak Sint heel 

aangedaan, 

die gaan we nog eens in het zonnetje zetten, 

de komende maan(d). 

Ja, een vrouwtje uit duizend sprak veegpieter 

10, 

zo een hebben wij nog niet vaak gezien.  

Roep maar hard door de schoorsteen sprak 

Sint, 

dat je in heel Wezep geen betere vindt. 

 


