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VAN DE VOORZITTER 

EVEN VOORSTELLEN PR&WERVINGSCOMMISSIE 

ACTIVITEITEN JTC 

COMMISSIE NIEUWS 

CLUBAPP EN LEDENPAS  

WTC 45 JAAR 

MELVIN GAAT DE BERG OP 

 

 

N I E U W E  L E D E N 

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

SENIOREN    JUNIOREN 

Henriet van Malenstein  Lennart de Vries 

Yrma van Winkel   Elena Hatami 

Dries van Winkel 

Frank Haklander 

Henk van Bergeijk 

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

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

Kopy voor eind oktober as naar wezepsetennisclub@gmail.com 
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Beste tennisvrienden 

Het lijkt al weer lang geleden dat ik het voorwoord schreef. Nu is Corona grotendeels voorbij en begint 

alles weer. We mogen weer sporten, ook met publiek. De kantine mag weer open en er zijn weer 

toernooien. Het is wel weer even wennen na zo’n lange periode waarin niks mocht. Het bestuur kan weer 

‘live’ vergaderen en er kan ook een ledenvergadering worden gehouden. Ook gaan we in november ons 

45 jarig bestaan vieren.  

Een ledenvergadering zal worden gehouden zodra er vanuit de gemeente een concreet aanbod komt om 

een nieuw tennispark te gaan gebruiken aan de Voskuilerdijk. Tot nu toe rekent de gemeente aan de 

financiën en wordt er overlegd met omwonenden. Leden van WTC (en ook die van WHC) mogen kiezen 

of ze van het aanbod gebruik willen maken. Om die keus goed te kunnen maken zal er ook een plan 

worden gemaakt wat het betekent om in de toekomst op de Heikamp te blijven. Er is dan voor de leden 

keus uit twee plannen. We gaan nu de zomer in en ik hoop velen van jullie te ontmoeten bij ons jubileum 

in november. 

 

Groeten van Fred Huberts  
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Sinds april heeft WTC een nieuwe commissie: de PR en wervingscommissie. In deze 

commissie zitten Anneke Leijenhorst, Daisy van Emst, Wibo en Annegreet van Wier. 

Afgelopen jaren hebben Anneke, Annegreet en Daisy al verschillende activiteiten rond de PR 

van WTC opgepakt. Vanuit het bestuur was er al lange tijd een wens om naast de PR ook de 

werving van nieuwe leden structureel te gaan oppakken. Wibo heeft dit stokje opgepakt en 

zal als nieuw bestuurslid, deze thema’s gaan oppakken. Waar houdt deze commissie zich oa 

mee bezig: 

 Regelmatig posten van nieuwsberichten, leuke feiten, foto’s, uitslagen van toernooien en 

activiteiten op de website/clubapp, facebook, instagram en lokale media 

 Periodiek uitbrengen van de Nieuwsbrief 

 Actief werven van nieuwe leden met acties en aanbiedingen 

 Begeleiden van nieuwe leden en afstemming met NDO 

 Up to date houden van de website 

 Slim inrichten van de KNLTB club (oa ledenadministratie) zodat zaken geautomatiseerd 

kunnen worden 

Fotoshoot - Afgelopen periode zijn wij onder ander bezig geweest met het vernieuwen van 

de website met nieuwe content en foto’s. Daarvoor hebben wij een aantal WTC leden 

gevraagd om ‘het gezicht’ te worden van WTC en hebben we begin juni een fotoshoot 

georganiseerd met fotograaf Alida Bosma. In deze nieuwsbrief zijn verschillende foto’s 

opgenomen van deze fotoshoot! We willen ‘onze gezichten van WTC’ hartelijk danken voor 

hun bijdrage. Deze foto’s worden ook gebruikt voor wervingsactiviteiten die opgepakt gaan 

worden.  
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Jubileumfeest - Daarnaast zijn wij bezig met het jubileumfeest, want de Wezepse Tennisclub 

bestaat 45 jaar! In het weekend van 19, 20 en 21 november willen we diverse jubileum, feest 

en tennis activiteiten organiseren. We kijken met leden, donateurs, oud leden en buren terug 

op de eerste 45 jaar van de vereniging, en genieten van tennis, activiteiten, eten, drinken en 

elkaars gezelschap. Blokkeer het weekend alvast in de agenda, dit wil je als WTC 

tennisliefhebber niet missen. 

Wil je meedenken en helpen om een spetterend weekend te organiseren? Mail dan naar 

wibovanwier@gmail.com. 

Werving - Nu er weer meer ruimte is om mensen te ontvangen op onze club en de kantine 

weer open mag, zullen we aankomende periode ook de werving van nieuwe leden verder 

intensiveren. Begin september wordt er een Maak kennis met WTC avond georganiseerd voor 

nieuwe leden en in oktober is er een gezelligheidsdubbeltoernooi waarbij jullie leden een 

familielid, buurvrouw/man, collega, klasgenoot etc kunt meenemen voor een gezellige avond 

bij WTC. Data zullen op korte termijn op de clubagenda op de website komen te staan en 

informeren wij jullie via de standaard kanalen.  

Social media – WTC heeft op facebook en instagram een pagina. Volg ons en blijf op de 

hoogte van de laatste nieuwtjes: 

Facebook - https://www.facebook.com/wezepsetc 

Instagram - https://www.instagram.com/wezepsetc/ 

En uiteraard; heb je een leuk verhaal, foto of ander bericht mail ons dan 

annegreetvanwier@gmail.com. We delen graag jouw bijdrage!   

https://www.facebook.com/wezepsetc
https://www.instagram.com/wezepsetc/
about:blank
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Langzaam ging het met de coronacijfers weer de goede kant op. Sinds 26 april kon er weer een begin 

worden gemaakt met de toss, onder begeleiding van Jettie de Jong en met voor-intekening. Het was 

even behelpen maar we mochten weer van single naar 4 tennissers op de baan met de gebruikelijke 

ander halve meter en looproutes. Medio mei is de JTC weer los. Voor de jeugd konden we in mei al met 

toernooien bezig en vanaf juni ook voor de seniorleden. Met het gezellig interne ‘Zomer in je bol’ 

jeugdtoernooi trapten we af.  

Zomer in je bol toernooi - Zaterdag 29 mei hebben 15 jeugdleden van WTC een zeer geslaagde 

middag gehad op de tennisbaan. De oudste jeugd hebben singles tegen elkaar gespeeld. Uiteindelijke 

winnaar was Tygo van Dijk. De groep iets jonger hebben singels en dubbels gespeeld. Waarbij bij de 

dubbels extra punten gehaald konden worden met speelkaarten. Hier kwam Stefan Knauff als eerste uit 

de bus. Voor de jongste leden waren er verschillende tennisspelletjes. In deze groep waren er alleen 

maar winnaars. Vanwege het uitstekende niveau van de wedstrijden en spelletjes, werd er in de pauze 

echte Wimbledon aardbeien geserveerd. De dag werd afgesloten met een zomerse racket ijsje en leuke 

tennisprijsjes.  

Mateboer Open Juniorentoernooi – Op 12 juni werd het 1ste toernooi, na Corona, in de 

regio georganiseerd: het Mateboer open juniorentoernooi. Er waren 23 aanmeldingen en de 

tennissers kwamen van heinde en ver om zich bij onze club eindelijk weer eens te meten met 

andere spelers. In diverse categorieën werd op het scherpst van de snede gestreden om de 

punten. Dankzij het mooie weer en de goede sfeer kunnen we terug kijken op een mooi en 

gezellig  toernooi. Tygo van Dijk maakte in de categorie  jongens 13 t/m 17 indruk door zijn 

goede spel en behaalde een eerste plaats. Gefeliciteerd Tygo! 

Met dank aan bouwbedrijf Mateboer, hoofdsponsor van dit toernooi. 
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Ma Koi Clubdubbeltoernooi - Van donderdag 24 juni tm zondag 27 juni is het Ma Koi Club 

Dubbeltoernooi gespeeld. Met 53 inschrijvingen en 7 verschillende categoriën een prima 

gevuld toernooi. En zaterdag mocht er ook weer publiek aanwezig zijn! Vier gezellige dagen 

met mooie wedstrijden. Behalve vrijdagavond, waren de dagen zononvergoten en op de 

finale dag zelfs best warm. Vier fijne dagen met mooie wedstrijden, veel zon en een begin van 

de  ouderwetse gezelligheid.  

Hierbij winnaars van het toernooi: 

GD 13 +  Erik en Tim de Jager. 

HD 17+   Gertjan en Henk Oostendorp| 

DD 17 +  Fenny van Putten Ineke Kloppenberg 

GD 17+  Wibo en Annegreet van Wier 

HD 30+ Poule A Gertjan en Aalt Oostendorp 

HD30+ Poule B Filip Kalk en Jan Wessels 

GD 35+  Maeike Schaftenaar en Nico van Hattum 

HD 50+  Klaas Mijnheer en Gert Schouten 

Hiernaast een impressie van het toernooi en de winnaars. Met dank aan de hoofdsponsor Ma 

Koi die ons trouw blijft steunen ook in moeilijke tijden. 
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Open 65+ Dubbeltoernooi – op donderdag 15 juli start het Open 65+ Dubbeltoernooi. Dit 

toernooi is speciaal voor de oudere jongeren onder ons en is een nieuw toernooi. Helaas 

maar 16 deelnemers, maar voldoende om het toernooi door te laten gaan. Kom vooral kijken! 

De finales zijn op zaterdagmiddag 17 juli.   

Sunday Summer Time Tennis – net als voorgaande jaren wordt ook dit jaar in de zomer het 

gezellige SSTT toernooi georganiseerd, een leuk intern dubbeltoernooi op de zondagmiddag. 

De SSTT staat gepland voor de volgende zondagen: 1, 8, 15 en 22 augustus. Leden vanaf 14 

jaar mogen meedoen met dit interne gezelligheidstoernooi. Binnenkort kun je je inschrijven 

voor 1 of meerdere tenniszondag(en).  

Ladies Night – Ladies Night wordt georganiseerd op vrijdagavond 3 september as. Voor de 

organisatie zoeken wij nog dames. Dus dames heb je zin in een tennisfeestje en wil je 

bijdragen aan de organisatie, meld je dan nu aan via wezepsetennisclub@gmail.com.  

Regio clubkampioenschappen jeugd – Op zaterdag 4 september wordt, samen met ’t 

Harde en Elburg, de regio clubkampioenschappen georganiseerd. Uitnodiging en meer 

informatie volgt binnenkort! 

Geannuleerd toernooi – ondanks de werving heeft de JTC een toernooi moeten afblazen 

vanwege te weinig belangstelling. Het KRC van Elderen 18-35 jaar actueel rating toernooi zou 

begin juli worden georganiseerd. Helaas waren voor dit toernooi te weinig inschrijvingen. 

Jammer, want de JTC was er klaar voor om weer een leuk nieuw toernooi te organiseren bij 

ons op de club.  

about:blank
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Wie ons tennispark een beetje kent, weet inmiddels: Het is een mooi, maar ook een 

arbeidsintensief park. Zeker op en rond de banen vraagt het veel tijd en energie van onze 

grounds- en greenmen.  

Onlangs zijn alle banken op de banen van een nieuwe lik verf voorzien en is het speeltoestel 

opnieuw gebeitst. Ook met het schilderen van de kozijnen en deuren van het clubgebouw is 

een start gemaakt. Nu is het wachten op Aannemer Wielink, die in de zomerperiode enkele 

glaslatten en kozijnen gaat vervangen, maar daarna zal ook de rest van het clubgebouw weer 

in een verse laag verf worden gezet. 

Afgelopen kwartaal is er een inspectie van onze banen geweest door de leverancier van onze 

ondergrond. En wederom hebben zij met stijgende verbazing geconstateerd dat onze banen 

aan kwaliteit niet onder doen voor veel nieuwere banen die zij hebben aangelegd. (Wederom) 

een groot compliment voor Bert en Ben die qua baanonderhoud gewoon bij de top van 

Nederland horen. Grote klasse! 

Om de banen is het bijhouden van al het groen eigenlijk niet te doen voor Bert, Dick, Gerrit 

en de overige commissieleden. Zeker met het groeizame weer van afgelopen maanden, 

groeit het onkruid tegen de klippen op. Om het park toch ‘in vorm’ te houden zullen we 

komend najaar een doordeweekse avond en een zaterdagochtend inplannen om met een 

leger vrijwilligers de strijd tegen het ongewenste groen aan te gaan. Concrete data komen in 

de volgende nieuwsbrief te staan: nu alvast een oproep om uw/jullie steentje bij te dragen. 

Voor nu alvast een fijne zomervakantie toegewenst! Marnix Bijl. 
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De corona tijd is ook een moeilijke periode geweest voor onze commissie. In de periode 

waarin veel ondernemers alle zeilen moesten bijzetten om het hoofd boven water te houden 

en een beroep moesten doen om in aanmerking te komen voor allerlei beschikbare subsidies 

en ondersteuningen. We danken alle sponsoren dat ze, ondanks deze moeilijke periode, toch 

ook dit jaar onze club financieel zijn blijven ondersteunen. Hulde daarvoor. 

Dit jaar zijn er toch nog 2 nieuwe sponsors te melden namelijk Fa. Schoonhoven Service en 

Plus ten Hoven Wezep. Fa. Schoonhoven Service, Zwarteweg 41 te Oosterwolde die een bord 

sponsort. Schoonhoven Service is voor het onderhoud, reparatie en keuren van tractoren, 

landbouw- en grondverzet machines en heftrucks. Plus Wezep, die naast een fikse financiële 

bijdrage voor Pinkstertoernooi, ook nog een doek heeft gesponsort. Bestel eventueel je 

boodschappen online en profiteer van gemak en top service van de Plus. Altijd goedkoop en 

jaarrond scherp geprijsd. Verder zijn we nog bezig met 2 andere potentiële sponsors. 

Binnenkort zal duidelijk worden of deze sponsoren op ons voorstel ingaan. 

Zoals een ieder kan zien ziet ons park met alle sponsorborden/ doeken er geweldig uit. Een 

plaatje met alle reclame uitingen. Belangrijk voor onze sponsoren is dat we als leden ook aan 

hun denken door onze boodschappen, aangeboden diensten en of ander zins bij hen te 

halen. Geef aan dat je dit waardeert door dit aan te geven als je hen spreekt in hun zaak. Dit 

geeft hen dan weer het gevoel dat ze op waarde gewaardeerd worden. Binnenkort ontvangen 

de sponsors weer een nieuwsbrief waarin alle actuele zaken van onze tennisclub worden 

gemeld. Onze sponsoren denken aan ons. Denk ook aan hen. 

Sponsorciewtc@gmail.com 

Aalt Oostendorp en Cor Post 



 
 

 ● ● ● ●  11 | 2021 WTC  ● ● ● ● 

 
 

NIEUWSBRIEF JULI 2021 
 

C L U B  A P P & L E D E N P A S 

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clubapp - De KNLTB.club.app is een handige app op je mobiele telefoon die alle verenigings- 

en knltb-info bundelt. Ook het afhangen, de laddercompetitie, alle info over competities en 

toernooien èn de overige activiteiten op de club zijn daar te vinden. We hebben afgelopen 

periode een aantal keer vragen gekregen over het installeren van de clubapp op de telefoon. 

Hierbij een een aantal handige aanwijzingen: 

 Download de ClubApp  in je appstore (iphone) of playstore (android). Let op: de nieuwe 

clubapp heet ClubApp 1.8 (de oude KNLTB.Club app staat namelijk ook nog in je 

appstore/playstore; 

 Open de ClubApp 1.8 en kies: Wezepse T.C. (vergeet de puntjes niet) of Wezep; 

 Login daarna in met je wachtwoord (dit is het wachtwoord dat je ook gebruikt voor het 

inloggen op de website van de Wezepse tennisclub.  

 Wanneer je het wachtwoord vergeten bent kun je wachtwoord vergeten aanklikken. 

 Via je e-mailadres komt er na een paar minuten een link om je nieuwe wachtwoord in te 

stellen. 

Mocht je nog vragen hebben, neem dan gerust contact op met Annegreet van Wier; 06-

10751991 of annegreetvanwier@gmail.com.  

Op dinsdag 7 september is er om 19 uur een spreekuur in de kantine voor de nodige 

ondersteuning. 

 

 

 

about:blank
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Ledenpas - De huidige fysieke KNLTB ledenpas met magneetstrip is verouderd. In 2021 

wordt daarom gewerkt aan het realiseren van een digitale ledenpas, die geschikt is voor 

identificatie bij competitie en toernooien, een baan reserveren, betalen van consumpties en 

de toegang tot het park.  

Een digitale ledenpas heeft een aantal grote voordelen. Zo is het duurzamer, flexibeler om 

aanpassingen te maken en het proces van aanmelden gaat veel sneller.  

Het is de bedoeling dat deze digitale pas beschikbaar is in het najaar van 2021. De huidige 

fysieke pas kan daarnaast - in ieder geval - nog gebruikt worden tot en met 2022.  

We houden jullie uiteraard van deze nieuwe ontwikkelingen op de hoogte en zullen jullie 

vroegtijdig informeren over wijzigingen van de ledenpas.  
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Cor Post verhaalt over 45 jaar WTC.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omdat ik wellicht een van de oudste leden van WTC ben, is mij gevraagd om een verhaal te 

schrijven over de Wezepse Tennisclub. Ik zal proberen een verslag te maken van de mooie 

herinneringen die nog weleens in mijn gedachten opkomen. 

HET VERLEDEN: 

Zoals bekend is de Wezepse Tennisclub opgericht in 1976. Er waren toen nog geen 

tennisbanen. Om in die tijd tennis meer bekendheid te geven in Wezep is er op de 

rolschaatsbaan naast het winkelcentrum een kunststof tennisbaan aangelegd door Frans 

Steur senior. Hij was indertijd organisator van internationale indoor tennistoernooien van o.a. 

Ahoy Rotterdam. Er werd gebruik gemaakt van de mat van het Ahoy Rotterdam. 

De familie Steur waren echte tennis fanaten, die naast hun huis een tennisbaan hadden. Hier 

werd eerst door een tennisleraar Patrick Silos en later door hun zoon tennisles gegeven aan 

leden die graag wilden tennissen. Dit is de basis en aanleiding geweest dat tennis in Wezep 

begon te leven. Voor vele Wezepers was tennis nog een elitaire sport want de echte Wezeper 

ging voetballen bij WHC. 

De besprekingen met de gemeente over de aanleg van tennisbanen verliep niet altijd naar 

wens. Een groot discussie punt was dat we wel 4 gravel banen konden krijgen maar dat op 

zondag het park gesloten moest blijven. Daar waren de clubleden niet mee eens maar moest 

dit wel accepteren want anders ging de deal niet door. Dus jaren getennist maar niet op de 

zondag. Om een mooie kantine te kunnen bekostigen, hebben de leden obligaties met rente 

aangeboden waarvan elk jaar een gedeelte werd uitgeloot. Dit werd een groot succes want 

een ieder wou zo snel mogelijk kunnen tennissen maar ook lekker in het clubgebouw kunnen 

nagenieten. 
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23 augustus 1980, dik 4 jaar na een tennisclub op papier te zijn, was het eindelijk zover er kon 

in Wezep getennist worden op 4 gravelbanen aan de Heikamp. Het aantal leden groeide zo 

snel dat er op een avond meestal maar één partij of maximaal twee keer gespeeld kon 

worden. In 1981 namen al veel leden deel aan de KNLTB competitie en toernooien 

Wat er voor mij nog altijd als nummer 1 uitspringt is de 24 uurs NMB Tennis Marathon. Een 

uniek toernooi waarin 24 uur achter elkaar door werd getennist met een optimale uitstraling 

van een heus tent gebeuren waarin allerlei activiteiten werden georganiseerd zoals een 

muzikaal optreden van een echte band : the Dixi Seven band en er was zelfs een sport 

modeshow van Reinier Paping (elfstedentocht winnaar). Deelnemers kwamen uit onze hele 

regio. Iets wat toen uniek was. 

Uitbreiding van het aantal banen was noodzakelijk. In die periode was het in om 

kunstgrasbanen aan te leggen omdat je dan ook ’s winters kon door tennissen. Vrijwilligers 

waren vooral in die tijd van de gravelbanen echt noodzakelijk. De toplaag van het gravel had 

veel onderhoud nodig; zoals het jaarlijks aanbrengen van een nieuwe toplaag.  

Zonder vrijwilligers was dit onbetaaldbaar. Onze groundsman Ben Fidder, die het onderhoud 

toen ook al deed, benaderde persoonlijk ca 15 personen om hem te assisteren. Hier zeiden er 

zeker 12 toe om in het najaar als het begon te vriezen de toplaag van het gravel te 

verwijderen en dit met nieuw aangevoerd gravel in maart weer aan te brengen. Op 

zaterdagmorgen werd dan deze klus gedaan: eerst een koffie met lekkere gevulde koek en na 

afloop om ca 13.00 uur een  drankje met lekkere hand gemaakte gehaktballen en een woord 

van dank voor alle vrijwilligers. Dit was elk jaar weer net een feestje. Een ieder deed dat met 

veel plezier, mede ook door de gezellige en amicale sfeer. 
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Zo hebben de leden  van de club veel geld bespaard door hun vrijwilligerswerk/taak optimaal 

te vervullen voor groen-, baanonderhoud en schilderwerk te doen. Per jaar was dit minimaal 

fl.13000,00  

In deze periode kon er door de competitie teams vaak maar van 1 baan gebruik gemaakt 

worden of in het gunstigste geval 1 ½ per team. Dit betekende dat een team dat 4 singles en 

2 dubbels moest spelen laat van de baan kwamen.  Het lange wachten werd niet als 

probleem gezien, het was gezellig en het was goed voor de kantineomzet. Als de tegenpartij 

weer naar huis was, bleef het team gewoon nog lekker gezellig doorgaan en werd er gewacht 

op de uitspelende teams, die dan ook nog even aankwamen, in ons club gebouw. Napraten 

duurde regelmatig tot in de kleine uurtjes.  

Ook de middelbare schooljeugd was op de vrijdag- en zaterdag avond volop aanwezig om 

gezellig mee te doen. De kantine was een sociaal gebeuren waar lief en leed gedeeld werd. 

Op een geven moment hadden we wel veel leden maar hiervan was 70% slapend lid. Dit had 

tot gevolg dat deze leden uiteindelijk toch bedankten voor het lidmaatschap. 

Zelf heb ik in deze 45 jaar me als lid/speler altijd enorm betrokken gevoeld bij de club en 

allerlei verschillende functies gehad. De eerste jaren lid van de jeugdcommissie, daarna vele 

jaren voorzitter accommodatiecommissie en de laatste 2 jaar lid van de sponsorcommissie. 

Samen met Ben Fidder ben ik door het bestuur ooit benoemd als lid van verdienste met een 

zilveren speld. Dit was mede te danken aan de vele uren die we besteed hebben aan het 

opknappen van de kantine. 
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HEDEN 

Sinds 2 jaar een prachtig gerenoveerd park met veel borden/ doeken met reclame uitingen 

van onze sponsors. Laten we ook aan hen denken want zonder hen konden wij niet datgene 

doen wat nu allemaal haalbaar is. Willen we ons park er optimaal laten blijven uitzien dan 

zullen er toch wat meer vrijwilligers zich moeten aanbieden voor de functies die open staan. 

We zullen het met ons allen moeten doen en niet altijd op dezelfde personen een beroep 

moeten doen.  

In de Corona tijd is het voor een ieder moeilijk geweest. Sporten/tenissen was niet altijd, en 

soms beperkt mogelijk. Ook wedstrijden en toernooien konden niet worden gespeeld. 

Gelukkig ziet het er naar uit dat we nu weer in ons normale ritme komen door datgene te 

doen wat voorheen ook mogelijk was. 

Momenteel hebben we veel minder leden maar wel veel actievere. Wellicht nog maar 10% 

slapende leden. Dit betekent dat er volop gebruik gemaakt kan worden door alle leden om 

heel veel te kunnen spelen. 

TOEKOMST 

Wat gaat dit worden voor onze Wezepse Tennisclub? We staan voor een belangrijke keuze; 

blijven we op ons huidige park of gaan we verhuizen? 

Wij als leden zullen hierover moeten beslissen. Een ieder zal zijn voorkeur hebben maar wat is 

belangrijk voor de toekomst en in het belang van onze mooie Wezepse Tennisclub? 

Cor Post 



 
 

 ● ● ● ●  11 | 2021 WTC  ● ● ● ● 

 
 

NIEUWSBRIEF JULI 2021 
 

MELVIN GAAT DE BERG OP 

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

 

 

Ons WTC lid Melvin Kroon gaat op 28 augustus drie maal de Mont Ventoux beklimmen. Met 

drie medefietsers, Mitchel Kroon, Thijs Kroon en Tom Spannenberg, wil hij geld inzamelen 

voor Het Hersentumorfonds. Hun motivatie is voortgekomen uit een aangrijpend verhaal van 

een van hun teamleden: Tom Spannenberg. Bij één van zijn collega’s is een kwaadaardige 

vorm van hersentumor geconstateerd. Hij heeft Tom gevraagd om uit naam van zijn stichting 

“Sterk en Postitief” de Mont Ventoux te beklimmen. Dit sportieve team wil dit graag doen, 

omdat ze zo bij kunnen dragen aan het onderzoek naar deze verschrikkelijke ziekte en 

hopelijk leed bij mensen in de toekomst kunnen wegnemen. Het doel van hen is om drie keer 

de Mont Ventoux te beklimmen. 

Achtergrond Ventoux3. Ventoux3 steunt het Hersentumorfonds. De sponsoropbrengsten 

gaan voor 100% naar het bekostigen van onderzoek naar hersentumoren. Hersentumorfonds 

is een zelfstandige stichting met 1 doel: het financieren van hersentumoronderzoek. Het 

Hersentumorfonds zet alles op alles om samen met de beste onderzoekers nieuwe effectieve 

behandelmethoden voor primaire hersentumoren te vinden. Doelstelling van het fonds: in 

toenemende mate zorgen voor perspectief voor patiënten, zowel voor wie op dit moment een 

hersentumor heeft als voor toekomstige patiënten, met als ultieme doel genezing.  

Natuurlijk wilen wij vanuit WTC Melvin ondersteunen. Je kunt via de volgende link een 

bijdrage leveren: https://www.ventoux3.org/steun. Zoek hier op “Team Sterk en Positief” of 

een van de teamleden en kies dan een bedrag dat je kunt missen. Je ondersteunt dan een 

heleboel mensen die dagelijks met hersentumoren te maken hebben. 

Wij wensen Melvin en zijn mede fietsers heel veel sterkte op de Mont Ventoux. 

In de volgende nieuwsbrief doet Melvin zeker nog even verslag van deze monsterlijke 

beklimmingen. 


