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VAN DE VOORZITTER 

SPAAR PLUSVOUCHERS VOOR WTC 

ALV - 45 JAAR WTC 

NIEUWS COMMISSIES 

KANTINE EN SCHOONMAAK 

MELVIN GING DE BERG OP 

 

N I E U W E  L E D E N 

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

SENIOREN 

Willemjan Branderhorst    ● Jelmer Meijers ● Ilona Doornwaard 

Hillanda Branderhorst    ● Neng Meijers ● Daniël Sneller 

Geesselien van der Horst     ● Cees Benard ● Margriet Mulder  

Henriëtte Aaij 

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

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

Kopy voor eind december as naar wezepsetennisclub@gmail.com 
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V A N  D E  V O O R Z I T T E R 
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Beste tennisvrienden 

Ik schrijf deze woorden in de Dolomieten, waar we onze gemiste zomervakantie doorbrengen. Via 

internet horen we van het afschaffen van de laatste Corona-maatregelen op 25 september. Dat geeft ons 

(binnen de dan geldende regels) de mogelijkheid om in december een algemene ledenvergadering te 

plannen. Immers de vorige zou 18 maart 2020 hebben plaats gevonden. Met anderhalf jaar vertraging 

gaan we die op dinsdag 7 december as houden. Behalve de gebruikelijke zaken, zoals jaaroverzichten en 

financiën, bestuurswisselingen en dergelijke is er een belangrijk punt: de toekomst van WTC. Wij komen 

binnenkort wellicht voor een keuze te staan: blijven of verhuizen. De gemeente is nog druk bezig met 

rekenen en overleggen met buurtbewoners. We hopen WTC toekomstbestendig te maken zodat we vol 

goede moed op weg gaan naar ons 50 jarig bestaan. Maar eerst gaan we in november ons 45 jarig 

jubileum vieren. En vergeet de actie van de Gezonde Club bij de Plus niet: met de sponsorpunten kunnen 

we een mooi bedrag binnenhalen en hoe meer sponsorpunten hoe hoger het bedrag voor WTC. Kortom 

interessant najaar voor WTC.  

Ondertussen wordt er weer volop getennist in de competitie en de toss. Iedereen veel plezier toegewenst 

en graag tot ziens op de algemene leden vergadering en het jubileum. 

Groeten van Fred Huberts  
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Onze hoofdsponsor van het Pinkstertoernooi, de PLUS, heeft een erg leuke actie voor 

sportclubs: de 'spaar je club gezond' actie waarmee we tot euro 12.500,- kunnen sparen voor 

WTC! Deze actie is 5 september gestart en loopt t/m 13 november.  

Je ontvangt bij de PLUS bij elke 10 euro aan boodschappen en bij geselecteerde 

actieproducten een sponsorpunt. Dit is een voucher met een unieke code, die onder de grijs 

bedekte balk zit (wegkrabben met een muntje). Deze unieke code kun je activeren op de 

volgende site plus.nl/sponsorpunten. Ga naar deze site en selecteer de Wezepse tennisclub. 

Je komt daarna op een nieuwe pagina waar je de unieke code kan toevoegen. Door het 

toevoegen van deze unieke code aan onze club krijgt WTC sponsorgeld toegekend. Hoe 

makkelijk verdienen is dat!! 

Hoe meer sponsorpunten je spaart, hoe meer euro's dat oplevert voor de kas van WTC! 

Mocht je dit te omslachtig vinden, dan mag je de vouchers ook inleveren in de brievenbus 

naast de ingang van de kantine of bij de PLUS zelf. Daar staan naast de scanner groene 

kratten met voor elke sportclub een krat. WTC heeft de krat rechtsbovenin. Wij zorgen dan 

dat jouw vouchers ingevoerd worden.  

Op dit moment staan wij in Wezep op de 10e plek met euro 581. Dat moet toch beter 

kunnen! Dus op naar de PLUS, boodschapjes doen en vouchers inleveren.  

Jij spaart toch ook mee voor WTC! Je steunt dan onze sponsor en onze club. 

Met vriendelijke groet, 

Het bestuur van WTC 
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Algemene ledenvergadering - Alle WTC leden zijn van harte welkom op de Algemene 

ledenvergadering van dinsdag 7 december as. Het is alweer even geleden dat we een 

ledenvergadering hebben kunnen houden (18 maart 2020). Graag kijken we terug op de 

afgelopen 1,5 jaar en blikken we vooruit op de toekomst.  

De officiële uitnodiging en agenda volgt nog per mail. Maar noteer de datum vast!  

Mocht je interesse hebben voor de financiële verslagen, stuur dan een bericht naar 

wezepsetennisclub@gmail.com.  

 

Wezepse Tennisclub 45 jaar - De Wezepse Tennisclub bestaat 45 jaar. Een goede reden voor 

een tennisfeestje. In het weekend van 19, 20 en 21 november hebben we een uitgebreid 

programma voor alle leden en oud-leden van de club.  

Tijdens het weekend kun je meedoen met de KRC club dubbel kampioenschappen, reünie 

dubbels, een paard veulen toernooi (oud en jong) en een tennisclinnic om je tennisniveau te 

trainen en testen. Daarbij kun je genieten van mooie tennispartijen met een hapje en een 

drankje, (vrijdagavond) een BBQ (zaterdagavond) met de Muldersingers, 

demonstratiewedstrijden, finales (zondag) en natuurlijk veel gezelligheid in de kantine en op 

de banen. 

Je mag aan alle onderdelen meedoen, maar pas dan wel op voor een tennisarm. Binnenkort 

wordt je uitgenodigd om je in te schrijven voor de verschillende onderdelen. 

about:blank
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Corona update - In verband met de nieuwe Coronamaatregelen zijn wij per 25 september tot 

nader order verplicht om iedereen die in de kantine wil zitten op een Coronatoegangsbewijs 

(via de QR code op de mobiel of gele boekje) te controleren. Vanuit WTC hebben we 

besloten de kantine gewoon open te laten. Dit betekent dat als je in de kantine wilt zitten, je 

gecontroleerd gaat worden op een coronatoegangsbewijs. Je krijgt een 

coronatoegangsbewijs als je volledig bent gevaccineerd, een geldig herstelbewijs hebt of een 

negatieve testuitslag van maximaal 24 uur oud. Vanaf 14 jaar moet het gebruik van het 

coronatoegangsbewijs samen met het identiteitsbewijs worden gecontroleerd. Wat mag wel 

ZONDER coronatoegangsbewijs: 

 op het terras zitten; 

 een drankje of eten bestellen aan de bar, waarna je daarna op het terras gaat zitten of 

weggaat; 

 gebruik maken van de toiletten en/of kleedkamer. 

Om te zorgen dat we onze kantine open kunnen houden, vragen we de bardienstmedewerker 

om te helpen met de controle van de coronatoegangsbewijs. Iedere persoon die in de 

kantine wil zitten wordt door de bardienstmedewerker gecheckt op een 

Coronatoegangsbewijs via QR code op de Corona check app. De Corona check app is te 

downloaden op je mobiele telefoon. NB. Bardienstmedewerkers worden niet gecontroleerd 

op de coronatoegangsbewijs: heb je deze niet, dan kun je gewoon bardienst draaien. 

Is dit fijn: nee - Omslachtig: ja  - Zijn wij verplicht: ja 

Mochten er vragen zijn, neem dan gerust contact op met de corona coördinatoren. 

Jettie de Jong, Annegreet van Wier en Robert Jan van Dijk   
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Afgelopen maanden is de JTC weer op stoom. Vanaf juni zijn er verschillende toernooien georganiseerd 

en ook de competitie is weer begonnen. Wat bracht deze zomer en brengt dit najaar. 

Open 65+ Dubbeltoernooi –donderdag 15 juli startte het Open 65+ Dubbeltoernooi. Vanaf 

de start van het toernooi tm de finale dag een geslaagd toernooi gehad. De eerste keer dat er 

een 65+ toernooi bij WTC is georganiseerd. Helaas 16 deelnemers, maar dit mocht geen 

reden zijn om dit nieuwe toernooi af te blazen. De deelnemers kwamen vanuit Elburg, Zwolle 

en van onze eigen WTC. Spannende en fanatieke wedstrijden, waarbij de oudste 'jongeren' 

slechts 81 jaar zijn.  

Met twee heren dubbel pouls van drie en één gemengd dubbel poul van 4 konden de 

deelnemers elke dag één of meerdere wedstrijden spelen. De winnaars van dit toernooi zijn 

onze eigen J&J (Jan Wessels en Jan Bijsterbosch) in de herendubbel. Gerrit en Els Freriks 

wisten in een super spannende super tiebreak nipt te winnen van Fenny van Putten en Gerard 

Blok. Uiteraard werden de avonden en de zaterdag prima verzorgd met een hapje en een 

drankje. De deelnemers hopen volgend jaar, bij leven en welzijn, weer aan dit toernooi mee te 

doen.  

Sunday Summer Time Tennis – In augustus is het Sunday Summer Time Tennis 

georganiseerd op de zondagmiddag. Een geslaagd intern dubbeltoernooi. Iedere zondag 

hadden zich 16 deelnemers gemeld en konden we mooie partijen spelen. Verschillende 

deelnemers hebben meerdere zondagen meegedaan. Door een aantal vrijwilligers werden de 

hapjes bij de koffie/thee en borrel verzorgd (dank Erik, Jettie en Simone). En dat zag er 

pikkobello uit en liet zich goed smaken. Helaas vanwege de slechte weerverwachting moest 

de laatste zondag worden afgezegd. We kijken terug op een gezellig, gevuld en smakelijk 

intern toernooi.  
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Ladies Night – Tijdens de Ladies Night werd er geen blauwtje gelopen, maar het was er wel 

knal blauw van de Ladies. Onder leiding van het Ladies Night Dreamteam, Anja, Annemiek, 

Cindy en Frida, was het terras omgetoverd tot een gezellige blauwe feest tent. Ramon Olaria, 

de vaste Ladies Night barman, was uiteraard ook weer van de partij en heeft de dames goed 

verwend! De avond werd gestart met koffie en toepasselijk blauwe cakejes. Na leuke, 

gezellige en ook spannende wedstrijden, mocht er geborreld worden, met heerlijke 

zelfgemaakte hapjes. Onder leiding van Frida werden er leuke woord spelen gedaan, waarbij 

iedereen weer in de benen moest. De uiteindelijke winnaar van de Ladies Night was ons 

kersverse nieuwe lid Margriet Mulder. De prijsjes zijn aangeboden door Masterfloor (dank 

Harrie en Anja).  En ja, het Ladies Night Dream Team heeft toegezegd de Ladies Night 2022 

ook te organiseren. Dank, super dames! De kleur voor volgend jaar is: Oranje. 
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Regio clubkampioenschappen jeugd – Op zaterdag 4 september heeft Wezep samen met 

Elburg en 't Harde de Jeugd Regio Kampioenschappen georganiseerd. Onder prachtige 

omstandigheden, werden spannende partijen gespeeld door de jeugd van Elburg, 't Harde en 

Wezep.  

Erik de Jager en zijn collega's van 't Harde en Elburg hadden een strakke planning gemaakt 

en we kunnen terugkijken op een zeer geslaagd toernooi. Naast tennis was er tijd voor een 

potje voetbal, met dank aan NDO voor de opblaasbare voetbal veldjes. Tussen de middag 

werden er pannenkoeken gebakken die erin gingen als koek (dank oa Jettie voor het 

bakken).  

Een geslaagde dag met 14 deelnemers tm 17 jaar, 9 deelnemers tm 14 jaar en 4 oranje 

spelertjes. De winnaars gingen met een mooie wisselbeker naar huis. Joep van Ommen van 

WTC werd eerste bij oranje. Thijs de Wit van WTC ging naar huis met de beker bij geel tm 14 

jaar en Jesse Frank uit Elburg won van zijn zusje in de finale en kreeg de eerste prijs in de 

categorie tm 17 jaar. Een succesvol kampioenschap dat zeker voor herhaling vatbaar is.  
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WTC op HWHW Ladiesday in Heerde  

Op dinsdag 21 september hebben acht WTC vrouwen een mooie regio tennisdag beleefd op  

de deels gloednieuwe kunstgrasbanen van LHTC. Traditie is het dat de warming up bestaat 

uit de fietstocht erheen. Altijd leuk in WTC tweetallen een mooie pot tennis te spelen met 

Wapenvelders, Hattemers en Heerdenaren. De wisselbeker hebben we, zoals in 2019 wel 

lukte, niet mee teruggenomen. Die ging naar de Hattemers. 

Het organisatiegroepje had het fantastisch georganiseerd. Voor mij was het de eerste keer 

dat ik deelnam en wist niet wat ik zag hoe gastvrij met van allerlei lekkers de hele dag door 

dit tennisfeestje georganiseerd was. Ook was er een modeshow van een Heerder 

damesmodezaak met een mannequin, die zich voor de ogen van het publiek omkleedde.  

Het was een erg geslaagde dag en volgend jaar hopelijk dan weer met 12 WTC - dames op 

de fiets naar Hattem. De foto’s vertellen de rest. 

Jettie de Jong,  

En…Anja, Fenny, Inge, Ginette, Annemiek, Cindy en Frida 
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RHODOS Open Actueel Rating toernooi - Het Rhodos Open 2021 staat gepland voor 

donderdag 4  t/m zondag 7 november 2021. En de inschrijvingen gaan snel. Op dit moment 

hebben zich 91 deelnemers ingeschreven. Wil je nog meedoen schrijf je dan snel in, want VOL 

=VOL. Aanmelden kan tm 28 oktober. Het toernooi staat open voor alle knltb-leden van 15 

jaar en ouder (geboren 2006 of eerder).  

Aanmelden kan via mijnknltb.toernooi.nl:  

https://mijnknltb.toernooi.nl/tournament/B961CD7D-AE11-474F-892D-A0C2445E552D. 

 

Bokkenavond – De bokkenavond staat gepland voor vrijdagavond 12 november. Heren van 

WTC zet deze datum vast in je balboekje, want het belooft weer een gezellig avond te 

worden met bokbier, bokworst en tennisbokken. De officiële uitnodiging volgt nog.  

Nieuwjaarsevent – Op zaterdag 8 januari 2022 staat het nieuwjaarsevent gepland. We gaan 

het nieuwe jaar inluiden met een gezelligheidstoernooi, een speech van onze voorzitter en 

uiteraard klinken we op het nieuwe jaar.  

 

 

 

 

 

about:blank


 
 

 ● ● ● ●  12 | 2021 WTC  ● ● ● ● 

 
 

NIEUWSBRIEF OKTOBER 2021 
 

ACTIVITEITEN PR&WERVING 

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

 

 

 

Open avond WTC succesvol - Op donderdag 16 september ontvingen Wibo en 

Daisy 4 belangstellenden bij WTC. Na kennismaking en introductie kwam Niels de 

geïnteresseerden ophalen voor een tennisles. Met 2 trainers en trainers assistent 

Maureen waren ze zo enthousiast dat we meteen een nieuwe trainingsgroep konden 

starten. Alle vier zijn ondertussen lid geworden: welkom Henriëtte, Geesselien, Ilona 

en Jelmer!  

We gaan vaker open avonden organiseren voor belangstellenden. Mocht je intussen 

iemand kennen die wel (weer) eens tennis wil proberen of advies wil hebben van een 

KNLTB trainer, bel gerust naar Niels (06-5325 5138). Hij plant graag een proefles in. 

Tennis met een kennis - Op woensdagavond 13 oktober organiseren we een 

toernooi voor leden én geïnteresseerden die (nog) geen lid zijn! Op een leuke en 

sportieve manier speel je een potje tennis met een buurman/vriend(in)/kennis. Dit 

niet lid leert kennis maken met de tennissport en de Wezepse Tennis Club. En jij kan 

laten zien hoe leuk deze sport en hoe gezellig de club is. We starten de avond om 

19.30 uur met een koffie/thee en vanaf 20 uur gaan de wedstrijdjes van start. Rond 

10.00 sluiten we de avond af met een drankje in de kantine. 

Doe je ook mee? Meld je aan door een mail te sturen naar 

wezepsetennisclub@gmail.com. Geef aan wie je meeneemt en zijn/haar emailadres. 

Wij maken er een gezellige sportieve avond van!  

Anneke, Annegreet, Daisy en Wibo 
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Onze vereniging staat aan de vooravond van een aantal belangrijke beslissingen ten aanzien 

van de toekomst van onze vereniging. Denk hierbij aan het opknappen van ons clubgebouw 

(dat kan minimaal, maar ook verregaand),  hoe om te gaan met de sterke opkomst van Padel 

in Nederland en ook de baanvervanging dient zich op termijn aan.   

Voor u als leden, maar ook voor ons als commissie is het dan lastig dat wij voor concrete 

actie eerst de plannen van de gemeente moeten afwachten ten aanzien van een eventuele 

verplaatsing van ons tennispark. De informatievoorziening vanuit de gemeente is in deze fase 

nog zeer beperkt en de besluitvorming gaat, zoals het een gemeente betaamd, zeer traag. 

Toch hopen we deze winter nog een plan te ontvangen waar we als vereniging over kunnen 

discussiëren en over kunnen  stemmen. En dan kunnen wij als commissie concreet aan de 

slag met de wensen van onze leden.  

Ondertussen zorgen we ervoor dat de banen en ons park er uitnodigend uit blijven zien. 

Sinds deze zomer hebben we  Cor Post en Michiel Werner bereid gevonden om als greenmen 

naast Dick Bijl en Bert Franken zorg te dragen voor al het groen op ons park. Een welkome 

aanvulling! 

Veel speelplezier gewenst dit najaar en tot ziens op ons jubileumweekend! 

Namens de Baan- en Accommodatiecommissie, Marnix Bijl   
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Als sponsorcommissie zijn wij verheugd te kunnen melden dat we weer 2 nieuwe sponsoren 

bereid hebben gevonden om onze mooie  WezepseTennisclub te sponsoren. Dit zijn: 

Perfekt Wonen, Engelandsweg 1 te Wezep gaat een bord  sponsoren.  

Dit bedrijf is onbetwist uw interieurspecialist. Vakkundige stoffering en goed advies voor al 

uw vloer en raambekleding. Telefoon: 038 3765014 

Cookyz, Sassenstraat 45a te Zwolle die het prachtige doek sponsort aan de voorkant van 

onze kantine. Directeur van dit bedrijf is al jarenlang lid van onze vereniging Geert 

Leijenhorst. 

Met meer dan 20 jaar ervaring en kennis brengt men ict problemen in kaart. Men adviseert 

hierin en lost ze op.  Voor meer informatie kunt u vrijblijvend contact opnemen met Geert.  

Telefoon: 06 10784739 

Sponsorciewtc@gmail.com 

Aalt Oostendorp en Cor Post 
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Alle leden hebben bij inschrijving aan kunnen geven of ze de kantinedienst en/of 

schoonmaakdienst willen afkopen of 4 maal per jaar een kantine dienst of 16 keer per 

jaar een schoonmaakdienst doen (of een combi). Dit hoort bij het lidmaatschap en is 

niet vrijblijvend. 

Kantinediensten - In verband met corona is dit jaar aan ieder lid gevraagd 2 maal 

een dienst te draaien. Gelukkig is dit bij de meeste leden geen probleem maar er zijn 

een aantal die weinig bereidwillig zijn om een kantinedienst te plannen. Het kost ons 

daarom veel energie en moeite om de planning vol te krijgen. We vragen daarom om 

wanneer je benaderd wordt, mee te denken om tot voor iedereen een  tevreden 

oplossing te komen. Wanneer het echt niet lukt kun je altijd nog aangeven om het dit 

jaar af te kopen.  

We gaan de komende weken nog weer leden die 1 dienst hebben staan, benaderen 

voor met name de maandagavonden en het feestweekend. Je mag je ook spontaan 

opgeven. Doe dan een mail naar Anneke Leijenhorst via W.Leijenhorst1@chello.nl 

Schoonmaakploeg - WTC zoekt versterking voor de schoonmaakploeg. Zoals de 

leden gemerkt hebben: de kantine is al weer enige weken gezellig open. En dat is zeer 

prettig alleen al vanwege alle toernooi- activiteiten en drukke competitieweken. Bij 

meer kantinedrukte horen ook weer bardiensten en een schoonmaakploeg.  

Bardiensten zijn er al weer een tijdje en rond acht  WTC leden poetsen, zuigen en 

dweilen twee aan twee 1 keer per week volgens een roulatierooster. Ramenlappen is 

de taak van een  vast tweetal leden, die dit per kwartaal verzorgen. 
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Drukkere poetsperiodes zijn  de najaarscompetitie tot eind oktober, het Rhodos Open 

rating toernooi van 4 t/m 7 november en het jubileumweekend op 19, 20, 21 

november. Tot nu toe lukt het de kantine “spik en span” te houden, maar de 

schoonmaakploeg heeft echt versterking nodig om dit waar te blijven maken. 

WIE  MELDT ZICH?   

Je kunt op je eigen moment in de geplande week je dienst uitvoeren in overleg met je 

duo partner. De schoonmaakdienst komt dan in plaats van de kantinedienstinzet. 

Meer weten? Je aanmelden? Wezepsetennisclub@gmail.com. 

Jannie Sneller en Jettie de Jong, coördinatie schoonmaakploeg    
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Zoals jullie in de vorige Nieuwsbrief hebben kunnen lezen heeft ons WTC lid Melvin Kroon op 

28 augustus drie maal de Mont Ventoux beklommen en heeft hij geld ingezameld voor Het 

Hersentumorfonds. Hierbij zijn verslag van deze monster prestatie. 

Deze zomer heb ik, Melvin Kroon, samen met mijn broertje Mitchel Kroon en twee neefjes 

Thijs Kroon en Tom Spannenberg de Mont Ventoux beklommen. Dit hebben we niet één keer 

gedaan, maar welgeteld drie keer. Waarom? Omdat we een ultiem doel wilden stellen dat 

past bij de reden van het organiseren van dit evenement. Ventoux3 is opgericht om geld in 

te zamelen voor het Hersentumorfonds. Onze sponsoropbrengsten gaan voor 100% naar het 

bekostigen van onderzoek naar hersentumoren. Hersentumorfonds is een zelfstandige 

stichting met één doel: het financieren van hersentumoronderzoek.  

Om persoonlijke redenen hebben wij besloten het avontuur aan te gaan. We hebben alle vier 

mensen gekend die we verloren zijn aan deze verschrikkelijke ziekte. Toen Tom werd 

gevraagd door zijn collega Charles, wiens leven van de een op de andere dag volledig 

omgegooid werd, nadat hij hoorde ongeneeslijk ziek te zijn, konden we niets anders dan 

volmondig “JA” zeggen. Want hoe mooi is het om bij te kunnen dragen aan onderzoek dat 

mensenlevens kan redden en mogelijk kan voorkomen dat goedwillende mensen als Charles 

leed bespaard blijft. 

Ons avontuur begon op zondag 22 augustus toen we met onze prachtige gesponsorde bus 

de heenreis aanvingen richting Frankrijk. De spanning was duidelijk aanwezig, terwijl de berg 

nog niet eens deze dag bereikt werd. Via België, Luxemburg en Noord-Frankrijk reden we 

richting Annecy waar we onze tussenstop hielden. Een klein rondje fietsen met de gewone 

kleren aan om de benen voor de volgende dag te activeren. ’s Maandags reden we na een 

goed ontbijt door naar de beruchte berg. En zonder pardon maakten we aan het eind van de 

ochtend kennis met de berg. Hoe dichter bij we kwamen, hoe groter hij werd. Met klamme 

handen en trillende benen reden we verder, want nu werd het toch wel heel echt allemaal.  
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Nu pas zagen we echt waarom deze berg zo bekend was. Van kilometers afstand zag je ‘m 

liggen en hij verloor je niet meer uit het oog. De rest van de week stond in het teken van 

trainen, eten en gezelligheid met de supporters. Onze supporters kwamen verspreid over de 

week binnen en hebben ons volledig in de watten gelegd. We kregen vooral goed te eten, 

veel ondersteuning en gezelligheid. Dit konden we goed gebruiken. Maar buiten de 

gezelligheid om moest er ook hard getraind worden. Na een aantal rondes te hebben 

gefietst, waarvan driemaal een beklimming op de Mont Ventoux, verdeeld over meerdere 

dagen, kwamen we erachter dat zaterdag een prestatie geleverd moest worden die niemand 

van ons ooit heeft geleverd. Hier kan geen halve marathon, Red Bull Knock Out of NL Crit 

Serie tegenop: zaterdag is het D-day! 

De dag begon vroeg. 04:00 uur liep het wekkertje af en we stonden allemaal paraat. De 

broodjes werden gesmeerd, er werd stevig ontbeten en de fietsen werden voor de laatste 

keer gecontroleerd. Om half 6 stonden we bij de start, samen met onze trouwe supporters. 

We waren er toen nog niet van bewust, maar zij zouden ons uiteindelijk naar boven dragen! 

BOEM! Daar was het startschot en we begonnen in het pikkedonker met een temperatuur 

van acht graden in het dal aan onze tocht. Het was wennen. Er waren veel mensen en we 

kwamen niet in ons ritme. Iedereen koos zijn eigen weg: Tom vloog iedereen voorbij, Thijs 

keek de kat uit de boom en Melvin en Mitchel hielden een rustig, maar gecontroleerd ritme 

aan. Wat gebeurt er tijdens zo’n rit? Je kijkt om je heen en ziet mensen die vechten voor één 

doel. Je doet dit samen, voelt de energie in de groep en weet dat iedereen, ziek, ongetraind 

of professional boven gaat komen. Er wordt gejuicht door supporters, mensen klappen en 

Fransen tonen hun respect, wat een dag! Maar nu moeten we door! We kwamen voor de 

eerste keer boven, het was 4 graden! Opwarmen en door naar klim twee! Deze klim was de 

mooiste, maar ook de zwaarste. Met percentages over een kilometer van 16 procent heeft 

deze klim venijnige stukken. Toch lukte het om boven te komen. We werden hier in de 

armen geslagen door Charles, hij heeft het gewoon geflikt! Een wereldprestatie!  
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De laatste klim was voor hem en alle anderen die te maken hebben met deze verschrikkelijke 

ziekte. De laatste 26 kilometer omhoog was puur afzien. Alles deed zeer! Toen we nog vijf 

kilometer moesten, zagen we de supporters. Puur op karakter peddelden we naar boven. 

Alles verkrampte, niks deed het meer! De laatste bocht, je ziet de mensen staan! Je zet nog 

één keer aan, alles op alles, de laatste energie eruit!  

BOEM, WE HEBBEN HET GEHAALD!  

Eenmaal boven kwam alles los. Je geliefden die daar staan, de gedachten naar de mensen 

die je verloren bent en die nog zullen gaan als we hier niet heel snel wat aan doen!  

WAT EEN DAG! 

Ik wil daarom iedereen bedanken die ons gesponsord, gesteund en gemotiveerd heeft. We 

zijn super trots dat we het gehaald hebben en dat we bij hebben mogen dragen aan een 

bedrag van €27.600,00 met ons eigen team en ruim €190.000,00 met de hele organisatie!  

Wil je nog bijdragen? Dat kan! Ga naar https://www.ventoux3.org/team-sterk-en-positief en 

klik op doneren. 

 

 

PROFICIAT Melvin en teammaatjes, jullie zijn helden! 


