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Van onze voorzitter 
Beste tennisvrienden, 

 

Terwijl de Corona minder is en weer terug 

dreigt te komen, zijn we toch weer aan 

het tennissen. Het is mogelijk om binnen 

de beperkingen die de gemeente oplegt te 

spelen en de kantine open te hebben. De 

Coronacommissie houdt de activiteiten 

goed in de gaten en noteert de namen van 

de mensen die komen kijken. Wie er 

spelen weten we wel want iedereen hangt 

af of schrijft zich in. Riet is vanaf begin juli 

al weer druk geweest om toernooien en 

competitie te organiseren en gelukkig is 

daar veel belangstelling voor. Het weer is 

vaak té mooi zodat we moeten wachten 

tot de zon onder is. Omdat we in maart 

geen ledenvergadering konden houden 

moet dit nog wel gebeuren in komend 

najaar. Het bestuur moet nog 

verantwoording afleggen over 2019 en 

kan dan ook vertellen wat de effecten van 

Corona in 2020 voor WTC zijn geweest. 

We weten dan ook of de nieuwe LED 

verlichting het goed doet en wat die ons 

oplevert. Jan Ogink is als nieuwe 

penningmeester al heel actief geweest in 

de afgelopen maanden en dat heeft al zijn 

vruchten afgeworpen. Ik wens ons allen 

een goed najaar toe met veel tennis en 

sluit af met een waarschuwing: Sluit niet 

de toegangspoort als u gaat tennissen! 

Weliswaar kan iedereen dan het park 

oplopen maar in noodgevallen moeten de 

hulpdiensten binnen kunnen komen. Dus 

alleen het hek sluiten als u de laatste bent 

die weg gaat.  

 

Groeten, Fred Huberts  

WTC bestuur 

Voorzitter  Fred Huberts 

Secretaris  Henk Meijer 

Penningmeester   Jan Ogink 

JeugdTechnische cie  Riet Koekkoek 

Baan/accommodatiecie Marnix Bijl 

Kantinecommissie Richard Winters 

Sponsorcommissie Cor Post 

 

Activiteiten agenda 

15 september HWHW-lady’s day Wapenveld 

2 - 6 sept. Vemde Travel NOV Epe  

11 sept-25 okt Najaarscompetitie 

29 oktober Rhodos Wellness Open Rating 

  

Van de ledenadministratie 

We heten de volgende leden van harte welkom. Veel 

tennisplezier bij WTC. 

Marjolein Arissen  
Eljakim Doorneweerd 
Melvin Kroon 
Kira Tiemens 
Marlon Tiemens 
Yvonne van de Vegte 
Marije Visser 
Steven Visser 
 

Volgende Nieuwsbrief begin 

november 

De volgende Nieuwsbrief zal begin november uitkomen.  

Kopij vóór 25 oktober naar: 

wezepsetennisclub@gmail.com 
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MA-KOI CLUB DUBBELTOERNOOI 

Na een lange tennisloze periode en een 

voorzichtig begin in mei start op 1 juli om 

18.00 uur het eerste echte toernooi van 

2020. 68 Personen wisten de weg naar de 

banen weer te vinden. De kantine en het 

terras helemaal coronaproef, met 

looproute. Tafels op ruime afstand en 

barkrukken die even naar de achtergrond 

zijn geplaatst. Zo  kon men op een veilige 

manier plaats nemen en iets bestellen aan 

de bar. 

Bij een mooi zonnetje, spelen op de eerste 

avond diverse teams in aparte samen-

stellingen de wedstrijden. Even is er wat 

onduidelijkheid over de puntentelling. 

Deze is gecommuniceerd via de mail, maar 

gelukkig ook na te lezen op diverse A4tjes 

op de baan. We mogen een uurtje ons 

best doen en spelen tot 4 punten met 2 

punten verschil. 

Hyke en Tamara hebben er zin in 

Op vrijdagavond was het weer gezellig 

druk op de baan en het terras. De 

anderhalve meter kan ruimschoots worden 

gehaald, maar soms kruipt men toch wat 

te dicht naar elkaar toe.    

 

Zaterdag, met wat regen en veel wind, 

worden er mooie en bijzondere partijen 

gespeeld.  

Jettie en Richard trotseren de regen 

Het heeft deze dag een groot ouder-kind 

gehalte: Aalt en Gert-Jan Oostendorp, 

Dennis en Michelle van Es, Ginette van 

Boven met dochter Salina, Robert-Jan van 

Dijk met zoon Tygo en Henrico Mud met 

zoon Damian.                                       

 Vader en zoon Oostendorp 

 

Jeugd-Technische commissie 
 Bijdragen van Anneke Leijenhorst, Riet Koekkoek en Annegreet van Wier 
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Soms spannende partijen en soms wat 

minder omdat het verschil in speelsterkte   

erg groot is. En ondanks de beperkingen, 

geen hi-five, geen kleffe zoenen, geen 

zweet handen schudden, veel gezelligheid 

en leuke sportieve potten. 

Zo kan het ook. Gefeliciteerd! 

Zondagochtend begint met wat gemiezer, 

maar later breekt de zon door. De 

prijsuitreiking kan onder zomerse 

omstandigheden plaats vinden. 

Het was weer een mooi en goed 

georganiseerd toernooi met dank aan Riet, 

Jettie en Christiaan. En Richard voor de 

zorg in de kantine. Zonder sponsers een 

minder leuk toernooi. Dit dubbeltoernooi is 

gesponserd door MaKoi uit Hattemerbroek 

(Duurzaamheidstraat 19). MaKoi is 

gespecialiseerd in het aanleggen van 

vijvers en het leveren van koi karpers. 

Daarnaast heeft Reuvers sport uit Zwolle 

korting gegeven op de de prijsbonnen . 

Dank hiervoor. 

Uitslagen Makoi clubdubbeltoernooi  

GD13+  1e prijs: Damian Mud/Henrico Mud                      

2e prijs: Sascha van der Graaf/Luuk 

de Jager 

HD17+  1e prijs: Aalt en Gertjan Oostendorp                 

2e prijs Erik de Jager/Jim Kossen 

HD35+  1e prijs: Harrie Wageman/Wibo van 

Wier 

2e prijs: Machiel Huisman/Arnold 

Jonker 

HD50+  1e prijs: Erik van Bekkum/ Erik van 

den Brink  

2e prijs: Henk Meijer/ Klaas Mijnheer 

DD17+  1e prijs: Henriët Boonstra-Cindy van 

Dijk       

2e prijs: Frida de Vries-Annemieke 

Winkel 

GD17+  1e prijs: Henk Oostendorp/Dienke 

Klunder 

2e prijs: Geert Leijenhorst/ Sascha 

van der Graaf 

GD35+  1e prijs: Nico van Hattum/Maeike 

Schaftenaar 

2e prijs: Erik van den Brink/Jeanette 

Geertsema 
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Sfeerbeelden van Ma-Koi Clubdubbeltoernooi 2020  
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PAARD VEULEN TOERNOOI 

Zaterdag 29 augustus werd het KRC van 

Elderen Paard Veulen toernooi gehouden. 

17 paarden en 17 veulens waren van stal 

gehaald en konden een middag draven op 

de WTC weide. Leuke combinaties van 

bijvoorbeeld ouders met kinderen, 

neven/nichtjes met ooms/tantes, 

kleinkinderen met opa's/oma's. De 

kinderen die in rood en oranje spelen, 

deden wedstrijdjes van 10 minuten tegen 

elkaar. Groen en geel speelden normale 

games van totaal 25 minuten, waarbij de 

games werden doorgeteld. 

De stalmeesters van deze middag waren 

Erik de Jager en Robert-Jan van Dijk. En 

de organisatie liep als een geoliede 

machine. Aan alles was gedacht. In 

verband met Corona had Erik voor alle 

deelnemers een wedstrijdlijstje gemaakt 

waar de standen persoonlijk op 

bijgehouden konden worden. Dit scheelde 

een loopje na de wedstrijden (en 

eventuele opstopping) naar de 

wedstrijdtafel.  

Dankzij onze sponsor KRC van Elderen 

was er taart en een bioscoopbon voor de 

winnaars met logo van KRC van Elderen 

en WTC. Daarnaast was er voor elk paard 

en veulen een appel (van de Goudreinet). 

Aan het einde kregen alle deelnemers een 

ijsbon van Alberto.  

De paarden en veulens die deze dag 

hebben gewonnen zijn: 

 Rood/oranje - Fien Kuhl en Christiaan 

Korterink 

 Groen - Stefan en Hemmo Knauf 

 Geel - Luuk en Erik de Jager 

Al met al een erg geslaagd toernooi.  
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VAN DE JTC  

De JC en de TC kampten met een tekort 

aan vrijwilligers die de commissies wilden 

bemannen. Bovendien was ook de 

voorzittersfunctie van de JC vacant die 

ondanks naarstig speuren niet vervuld kon 

worden. In overleg met de JC-leden en de 

TC-leden hebben we in juli  besloten de JC 

en de TC samen te voegen tot de JTC. De 

bedoeling is dat de JC de TC helpt bij 

senioren-activiteiten en dat de TC de JC 

helpt bij jeugdactiviteiten. De voorzitter TC 

wordt de voorzitter van de JTC, waarmee 

de vacature JC-voorzitter is vervallen. De 

JTC wordt op dit moment bemenst door: 

Riet Koekkoek, Jettie de Jong, Christiaan 

Korterink, Jim Kossen, Erik de Jager, 

Robert-Jan van Dijk en Annegreet van 

Wier 

REGISTREREN GASTEN EN BEZOEK 

In verband met corona geldt er een 

sportprotocol. Deze is uitgevaardigd door 

RIVM/NOC@NSF en wordt gehandhaafd 

door de gemeente. Het protocol bepaalt 

strenge regels waar we ons aan moeten 

houden. Daarom zijn we, naast de 1,5 

meter afstand, verplicht om digitaal te 

blijven afhangen als je wilt tennissen op 

de club. Dat protocol bepaalt ook dat we 

van alle bezoekers/publiek, die immers 

niet via digitaal afhangen zijn aangemeld, 

zich moeten registreren als ze op de club 

komen. De kantinedienst houdt in de 

gaten wie er niet-geregistreerd op het 

park komt en zal benodige gegevens 

noteren. 

SSTT 

De Sunday Summer Time Tennis is dit jaar 

goed bezocht. Onder de bezielende leiding 

en tevens barvrouw Riet, ook dit jaar weer 

een succes. Twee augustus begon dit 

gezelligheidstoernooi met 10 koppels.  

Wel lekker warm maar nog goed te doen. 

En Jettie de Jong had heerlijke hapjes 

geregeld voor bij de borrel.  

De volgende zondag, 9 augustus, werd 

besloten om de wedstrijden te verplaatsen 

naar de avond.Het was te warm. Ondanks 

de verplaatsing naar de avond, deden toch 

nog 24 deelnemers mee. Volle bak! Jannie 

Sneller verzorgde die dag de innerlijke 

mens.  

Met wederom tropische temperaturen op 

komst, de volgende SSTT, naar de zondag 

avond 16 augustus verplaatst. Wederom 

10 koppels maar helaas maar kort 

tennissen. Vanwege de onweer inslag op 

de Egge die week, konden de lampen niet 

aan. Daarnaast begon het al vroeg op de 

avond te onweren. Wel heerlijke hapjes 

van Simone Rorije. Afgelopen zondag 23 

augustus was de laatste van de 4 

zondagen dat de SSTT gespeeld werd. Met 

16 tennissers wederom een geslaagde 

SSTT middag met een gezellige 3e helft 

met een drankje en een hapje (wederom 

van Simone).  

Volgens Riet was de SSTT dit jaar weer 

heel gezellig en daarbij is ook nog eens de 

kantinekas goed gespekt! 
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NAJAARSCOMPETITIE 

Op 11 september begint de KNLTB 

competitie 2020. We hebben 21 teams die 

meedoen (incl. jeugd) en dat betekent 

volle bak. Met name op vrijdagavond. Er 

wordt gespeeld t/m 24 oktober. De 

coronacommissie moet zich nog wel even 

buigen over hoe de RIVM/sportprotocol-

regels dan nageleefd kunnen worden. 

Captainsvergadering staat gepland op 3 

september. 

RHODOS WELNESS 

Rhodos Welness Open actueel rating 

toernooi staat voor week 44 gepland. De 

inschrijving staat open. Wil je meedoen, 

schrijf je dan snel in. We verwachten veel 

aanmeldingen, met name omdat de 

Vemde Turkije tennisreis dit jaar niet 

doorgaat. Allemaal welkom overigens! 

 

HWHW-lady’s day 

Op dinsdag 15 september (prinsjesdag) is 

er de HWHW-lady’s day. Dit jaar 

georganiseerd door Wapenveld.  

12 Wezepse dames kunnen meedoen en 

de inschrijving is al vol. 

LADY’S NIGHT 

Veel dames vragen ons of de lady’s night 

nog wordt georganiseerd. Die was in 

eerste instantie gepland eind augustus  

maar was ivm de vakantie van Monique 

verplaatst  naar 12 juni. Wegens corona 

ging het toen niet door. Na inventarisatie 

blijkt dat de dames deze gezellige 

tennisavond het liefst spelen op een 

vrijdagavond. Hij staat nu gepland op 13 

november. 

JEUGDCLUBKAMPIOENSCHAPPEN 

Op zaterdag 7 november staan de 

jeugdclubkampioenschappen in de 

agenda. Omdat we weinig jeugdleden 

hebben, heeft de JTC bedacht om er, in 

samenwerking met de andere NDO 

verenigingen Elburg en ’t Harde, de 

jeugdregiokampioenschappen van te 

maken. Overleg hierover is gaande.  

BOKKENAVOND 

De bokkenavond staat gepland op vrijdag 

6 november. Nadere informatie volgt. 

 

SNERTTOERNOOI 

Het snerttoernooi wordt op zaterdag 21 

november gehouden. Info volgt. 

Namens de JTC, groet Riet 
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UITMUNTEND ONDERHOUD 

Beste Bert en Ben, 

Via Marnix hoorde ik van de resultaten van 

het onderzoek van onze banen. Dat onze 

banen in prima conditie zijn wisten we 

natuurlijk wel maar dat ze nog zo goed 

zijn is een felicitatie waard aan de mannen 

van het onderhoud. Dus namens het 

bestuur van WTC aan jullie beiden een 

HARTELIJKE GELUKWENS met dit 

geweldige resultaat.  

Door dit goede onderhoud kunnen we nog 

enkele jaren doorspelen op deze banen en 

kan de vernieuwing nog even worden 

opgeschoven. Dank zij jullie goede 

verzorging van de banen hoeven we ons 

spaargeld nog niet meteen uit te geven 

aan vervanging op korte termijn. 

Nogmaals hartelijk dank voor jullie inzet 

en gefeliciteerd met dit mooie resultaat. 

Hartelijke groeten, Fred Huberts 

STAND VAN ZAKEN BAC 

Ook in Coronatijd gebeurt er genoeg in en 

om ons park. In plaats van een opslag 

kregen we drie weken geleden een forse 

inslag: een blikseminslag in één van de 

lichtmasten, waarbij de aansturingskastjes 

van de lampen zijn doorgebrand. Met dank 

aan de snelle reactie van onze leverancier 

Aerolux is alles inmiddels hersteld en kan 

er weer tot in de late uurtjes worden 

doorgetennist.  

Het  onkruid op het park trekt zich ook 

weinig aan van Covid-19 en groeit rustig 

(en lustig) door.  

 

Baan- en accommodatiecommissie 
 Bijdrage van Fred Huberts en Marnix Bijl  
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De vrijwilligersdagen, waar we met een 

groep leden gezamenlijk ten strijde 

zouden trekken tegen het onkruid, zijn dit 

jaar vanwege de veiligheidsmaatregelen 

niet doorgegaan en voor onze Greenmen 

Dick en Bert alleen is al het 

groenonderhoud op ons park een zeer 

grote kluif.  

We hopen dat we komend voorjaar met 

veel deelnemende leden en versoepelde 

maatregelen weer een inhaalslag kunnen 

maken en zo kunnen blijven genieten van 

een prachtig park.  

Van Ommen beregeningsbedrijf heeft 

geheel kosteloos een druppelslang 

aangelegd in het plantsoen naast de 

entree. Met de hittegolf van afgelopen 

zomer, is het niet overdreven om te 

zeggen dat dit vele planten heeft gered. 

Fantastisch dat we als vereniging zulke 

loyale en behulpzame sponsors hebben! 

Met sportieve groet, Marnix Bijl 

  

 

REGELS ROND HET BAANGEBRUIK 

Nog wat aanvullende regels over het 

gebruik van de  banen tijdens en na het 

spelen: 

 Park niet afsluiten als men de baan 

opgaat, dit ivm hulpdiensten; 

 Diegene die als laatste het park verlaat 

trekt het hek achter zich dicht; 

 Na het spelen moet er altijd geveegd 

worden (vanaf de zijkanten, achterkant 

en de hele baan). Alleen bij regen mag 

men het vegen overslaan; 

 De hekken op de banen graag sluiten 

ivm konijnen; 

 Er mag alleen op baan 1 worden 

gespeeld als alle andere banen bezet 

zijn. 
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KROONKURKEN ACTIE 

Wellicht heb je de emmer met 

kroonkurken zien staan achter de bar. Al 

een poos brengt de Wezepse tennisclub de 

kroonkurken van bier en frisdrankflesjes 

naar een inzamelpunt voor een actie. 

Want met deze kroonkurkenspaaractie 

wordt er geld opgehaald voor een 

rolstoelbus voor Daney van Boven uit 

Hattem.  

 

Daney is een vrolijke jongen van 10 jaar. 

Hij heeft de progressieve spierziekte 

Duchenne, waarbij alle spieren op den 

duur uitvallen. Dus ook je hart, waardoor 

je vroegtijdig komt te overlijden. Daney 

kan nu nog kleine stukjes lopen, maar de 

duwrolstoel wordt al ingezet en ook de 

elektrische rolstoel.  

Binnenkort zal deze rolstoel alleen maar 

gebruikt worden, omdat lopen niet meer 

gaat. Daney, zijn ouders en broer gaan er 

graag op uit en een rolstoelbus zal dan 

nodig zijn. 

 

Onze kroonkurken gaan het mogelijk 

maken dat Daney een rolstoelbus tot zijn 

beschikking krijgt.  

Spaar je mee? Met jouw kroonkurken van 

thuis kun je ook voor deze actie sparen. 

Neem ze mee naar de club en wij zorgen 

dat ze bij het inzamelpunt terecht komen. 

Dank alvast!   

  

 

Kantinecommissie 
 Bijdrage van Annegreet van Wier 



 

 

   
Nieuwsbrief nr. 9 | 2020 WTC 

 

Nieuwsbrief 
September 2020 

CORONA PLIETSIE 

Word jij ook wel eens moe van die 1,5 m., 

de handjes desinfecteren voordat je de 

winkel in gaat, geen hand schudden als je 

iemand ontmoet.... Bij mij lijkt alles weer 

als vanouds: ik ben weer gewoon op 

kantoor aan het werk, de scholen zijn 

weer begonnen en de sociale agenda lijkt 

weer gevuld. Dan zou je bijna vergeten 

dat er nog steeds mensen ziek worden 

door dat rot virus.  

Afgelopen maandag op de toss, prima 

weer, iedereen goed geluimd. En dan wil 

je niet constant bezig zijn met 1,5 m. Zo 

schuif ik bij de rest aan rond het tafeltje 

waar de tennispassen liggen, even 

gedachtenloos.  

Mijn mede Corona commissie lid, Jettie, is 

dan gelukkig wat strenger. En wijst mij op 

de regels. En terecht! 

Helaas zijn de Corona regels er niet voor 

niets. Nog steeds worden mensen ziek. 

Ben je jong en gezond, dan zal dat 

allemaal wellicht wel loslopen. Maar zit je 

in een risicogroep dan blijkt dit toch niet 

zomaar een griepje te zijn.  

Ik ben niet zo’n goede politie agent, maar 

bij deze hier een oproep van deze Corona 

plietsie: houd je aan de regels die gesteld 

zijn. Dan houden we het samen gezellig 

en gezond.  

Met 1,5 m. groet, Annegreet 

 

Coronacommissie 
 Bijdrage van Annegreet van Wier 
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STAND VAN ZAKEN SPONSORCIE 

Onlangs is met succes het Ma-Koi Club 

Dubbel Toernooi gespeeld.  

 

Hierover was voor- en achteraf een 

redactioneel artikel in de locourant. Ook 

was er met de locoradio een interview met 

Gerard Boer en Cor Post over het toernooi 

en het wel en wee van de Wezepse 

Tennisclub. 

Zaterdag 29 augustus vond het KRC van 

Elderen Paard-Veulen toernooi plaats. Zie 

elders voor verslag. 

 

Twee van onze reclamedoeken sponsors 

hebben een nieuw doek met een actueel 

logo aangeleverd:  

 Koops Bedden 

 Oostendorp Muziek. 

Verder gaan we als commissie binnenkort 

weer op zoek naar nieuwe sponsors. Dus 

als u nog bedrijven of ondernemers weet 

die hiervoor interesse hebben, laat het ons 

dan weten.  

Ook wil de sponsorcie een oliebollen actie 

in oktober / november op gaan zetten. 

Hiervoor zoeken wij nog vrijwilligers. Dit 

om de financiële kas te verstevigen van 

onze mooie tennisclub W.T.C. Hiervoor 

kunt u zich aanmelden bij de sponsorcie.  

Attentie: Onze sponsors ondersteunen 

onze club. Denk ook aan onze sponsors!  

  

Groet, Aalt Oostendorp en Cor Post 

sponsorciewtc@gmail.com 

 

 

Sponsorcommissie 
 Bijdrage van Cor Post 


