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Van onze voorzitter 
Beste leden van WTC, beste tennisvrienden, 

 

Ons park komt, zoals jullie gezien hebben, 

goed vol te hangen met sponsorborden. Dat 

is het resultaat van onze actieve 

sponsorcommissie. Aalt Oostendorp en 

vooral Cor Post zijn voortdurend bezig om er 

sponsors bij te krijgen. Van ons als leden 

wordt dan wel verwacht dat we ook aan die 

sponsors denken als we iets gaan kopen. 

Zelf laat ik mijn racket bij Reuvers 

bespannen en dat bevalt mij prima. Als jullie 

een bedrijf of winkel kennen waar je 

regelmatig inkopen doet, mail dit adres dan 

door aan Cor Post:sponsorciewtc@gmail.com 

Zo helpen we Aalt en hem om nieuwe 

sponsors te vinden.  

 

Het park begint al weer goed groen te 

worden en de nieuwe watervoorziening zorgt 

ervoor dat de planten niet verdrogen. Het 

onkruid groeit natuurlijk ook goed en onze 

tuinmannen hebben daar flink werk mee. 

Door het vele tennissen zijn de banen 

ongelijk versleten. Jullie hebben hierover 

bericht gehad. Vooral baan 1 is erg “dun” 

geworden en moet zoveel mogelijk gespaard 

worden. Willen jullie daaraan meehelpen? 

Als baan 1 niet meer te gebruiken is moeten 

we de hele kooi vervangen. Dat is natuurlijk 

jammer omdat baan 2 nog prima is.  

 

Vanuit het bestuur gaat er binnenkort een 

verzoek naar de BAC om uit te zoeken of 

LED verlichting voor onze banen een optie is.  

We houden je op de hoogte van het 

onderzoek. Voor de komende periode wens 

ik iedereen veel tennisplezier en rekenen we 

weer op mooie partijen in de competitie en 

op het Pinkstertoernooi.  

 

En last-but-not-least, we hebben versterking 

gevonden in het bestuur: Henk Meijer is 

onze nieuwe secretaris en Marnix Bijl onze 

nieuwe voorzitter Baan/acc. commissie.  

Van harte welkom!! 

Met sportieve groeten, Fred Huberts 

WTC bestuur 

Voorzitter  Fred Huberts 

Secretaris  Henk Meijer 

Penningmeester  Richard van het Ende 

Technische commissie  Riet Koekkoek 

Jeugdcommissie  Erik van Haagen 

Baan / accommodatie Marnix Bijl 

Activiteiten agenda 

15/5 tm 26/6 Woensdagavond competitie 

6/6 tm 10/6 Plus van den Hoven Pinkstertooernooi 

12/6 tm 16/6  KRC van Elderen Jeugdtoernooi 

24/6 tm 29/6 MaKoi Clubdubbeltoernooi 

28/6 Feestavond 

Van de ledenadministratie 

We heten de volgende leden van harte welkom.  

Veel tennisplezier bij WTC. 

Senioren Junior 

Heleen Drost Roshan Drost 

Peter Drost  

Charlotte Klein  

Dick Ubink  

Volgende Nieuwsbrief eind juni 

Kopij vóór 25 juni naar 

wezepsetennisclub@gmail.com 
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VACATURE TECHNISCHE COMMISSIE  
Wie komt onze technische commissie 
versterken? De technische commisie is op 
zoek naar 1 à 2 vaste of projectmatig 
inzetbare seniorenleden. Een 
afwisselende, praktische, zinvolle taak in 
het hart van de vereniging. Lever een 
bijdrage aan de waaier aan jaarlijkse 
activiteiten die georganiseerd wordt door 
ons team!       
 
Het team - De technische commissie 
bestaat momenteel uit 3 personen: 
Christiaan Korterink, Jettie de Jong en Riet 
Koekkoek (voorzitter)  en 1 projectmatig 
inzetbaar lid namelijk Monique Goudbeek. 
We staan samen voor het organiseren van 
diverse seniorenactiviteiten waaronder 
competitie, gezelligheids- en KNLTB 
toernooien, ledenwerving, trainingszaken.  
 
Hoeveel tijd ben je kwijt? - Niet veel.  
We zijn praktisch ingesteld. Van veel 
activiteiten is een draaiboek en er is veel 
kennis en ervaring in ons team. Enne 
vergaderen? Zo weinig en kort als nodig: 5 
à 6 keer per jaar hooguit 2 uurtjes.  

 
 

 
Uiteraard kun je tijdens toernooien of 
activiteiten zelf gewoon mee spelen.  
 
Leuk? - Ja, want je gaat met een leuk en 
enthousiast team samenwerken. 
Daarnaast lever je een positieve bijdrage 
aan onze mooie club en leer je veel leden 
nog beter kennen.  
 
Meer weten? - Kom de volgende 
vergadering op 13 juni bijwonen en/of 
knoop vooraf een informatiegesprek aan 
met 1 van ons.   
   
Namens de technische commissie,  
Jettie de Jong 
 
MAKOI CLUBDUBBELTOERNOOI  

Je kunt je nu opgeven voor ons interne 

clubtoernooi, het MaKoi club 

dubbeltoernooi. Dit gezelligheidstoernooi is 

van 24 tot en met 29 juni as. Regel een 

maatje en ga een leuke mix of dubbel aan, 

tegen andere leden van WTC. Je kunt je 

opgeven tm 18 juni via 

wezepsetennisclub@gmail.com.  

 

 

Vanuit WTC zijn we erg blij met onze 

nieuwe sponsor MaKoi die ons financieel 

ondersteunt bij dit toernooi! 

 

 

Technische commissie  
Contactpersoon  - Jettie de Jong 
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FEESTAVOND 28 JUNI AS 

Als afsluiting van de competetie wordt 

tijdens het weekend van het MaKoi 

clubdubbeltoernooi een gezellige 

feestavond met BBQ georganiseerd. Zowel 

junioren als senioren en hun familie en 

aanhang worden van harte uitgenodigd.  

Meld je aan voor deze avond via 

wezepsetennisclub@gmail.com.  

 

 

 

 

 

Kosten voor de BBQ:  

 ≥ 17 jaar   - € 12,50  

 11 tm16 jaar  - € 7,50 

 6 tm 10 jaar   - € 5,- 

 < 6 jaar   - gratis 

 

WIJNWERELD WIJNPROEVERIJ  

In samenwerking met onze sponsor De 

Wijnwereld uit Zwolle wordt op 21 juni as 

een gezellige en informatieve wijnproeverij 

georganiseerd.  

 

 

 

 

 

 

Wijnwereld heeft vele wijnhuizen over de 

wereld bezocht en beschikt over een 

prachtig assortiment kwaliteitswijnen die 

zeer betaalbaar zijn. Onder deskundige 

begeleiding wordt meer verteld over een 

10-tal kwaliteitswijnen uit verschillende 

landen. Binnenkort ontvangen alle 

seniorleden een uitnodiging voor deze 

avond.   
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GEMENGD DUBBEL TEAM VRIJDAG  

Op de vrijdagavond wordt door Ineke 

Kloppenberg, Ginette van Boven, Jettie de 

Jong, Richard Winters, Martin van Diepen 

en Jan Banninga gezellige en sportieve 

uurtjes doorgebracht.  

 

Onze competitieavonturen gemengd 

dubbel kennen dit jaar veel Sallandse 

contacten. Leuk om weer eens nieuwe 

verenigingen te bezoeken zoals 

Nieuwleusen, Lemelerveld, Raalte. We 

doen het qua puntenscores gemiddeld, 

maar we strijden als leeuwen en 

leeuwinnen. Ons team is een 35 + team, 

en voor onze jonge leeuw, Richard, vragen 

we vooraf bij de captains 

ontheffingstoestemming voor zijn jeugdige 

VOORKOMEN EN DNA. Bij geen 

toestemming zouden we een vervanger 

moeten zoeken. Gelukkig lukt het ons de 

gastteams tot toestemming te verleiden.  

Want clubleden............. RAAD EENS WIE 

DEZE  JONGE zeer energieke junior is, die 

ons in een heerlijke auto chauffeurt? 

 

HEREN TEAM 1 ZATERDAG 

Het heren team met Emiel Maat, Wiebe 

Tolsma, Geert Leijenhorst, Roland de Wit, 

Gertjan Oostendorp en Eric de Groot zijn 

met de nieuwe indeling van dit seizoen in 

plaats van in de 2e klasse in de 3de klasse 

geplaatst. Tot nu toe gaat het 

voorspoedig. Sinds de eerste speeldag 

staan we op plek 1.  

De afgelopen 2 zaterdagen hebben we 

tegen de nummers 2 gespeeld waarbij 

beide speeldagen met een 4-2 

overwinning werd afgesloten. Nu wacht 

ons opnieuw de nieuwe nummer 2 die nu 

gelijk staat op punten.  

Met nog 2 wedstrijden te gaan blijft het 

spannend met 4 kandidaten voor het 

kampioenschap waarbij wij er goed voor 

staan.  

  

 

 

 

Naast sportief goed resultaat is 

gezelligheid ook een belangrijke factor, 

waarbij menig kantinekas gespekt is en er 

goed op los gefilosofeerd wordt over de 

behaalde resultaten onder het genot van 

een drankje en een bitterbal. 

Groet, Eric  

 

Competitie  
Bijdragen van damesteam vrijdag, Jettie de Jong, Michiel Werner en Eric de Groot 
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DAMES TEAM VRIJDAG 

Op de vrijdagavond maken het team van 

Jolanda Wessels, Monique Millekamp, 

Linda Lans, Jolanda Mud, Harmgret 

Tichelaar en Maeike Schaftenaar er geen 

geheim van: ‘dankzij onze shirtsponsor 

winnen wij de 3de helft altijd!’ 

 

GEMENGD DUBBEL TEAM ZATERDAG 

Het gemengd dubbel team met Esther Bijl, 

Melissa Spronk, Henriette Teunissen, Jim 

Kossen, Jeffrey Vrinds en onder de 

bezielende leiding van Michiel Werner.  

Elke vrijdag voor de speeldag wordt het 

team wakker geschud door de captain. 

Soms nodig, soms leidt het alleen maar tot 

verwarring. Zaterdag 11/5 spelen we uit 

tegen Dronten, nummer 1 van de poule, 

wij nr 2. Melissa rijdt en biedt aan om 

iedereen thuis op te halen. Wat een 

service!  

Michiel als captain, denkt er nog een 

stapje bovenop te moeten doen en biedt 

aan om eieren te bakken. De groeps-app 

komt uit op 12:00 uur. Jeffrey appt nog 

“dat wordt een snel eitje”. Melissa is 

precies op tijd bij Michiel, 12:00 uur, maar 

zonder Jeffrey en Henriette. Wat is dit??? 

Ik val van mijn stoel, wat blijkt, mijn 

teamgenoten hebben mijn eitjes niet 

serieus genomen. Ik ga me beraden over 

mijn positie in het team! 

 

Onderweg bakkeleien we over de 

opstelling. Dat gaat van “Nee, doe jij 

maar, enz”. Daar komen we dus niet 

verder mee. Michiel hakt de knoop door, 

de lomperd! Laatste actie als captain? 

Ontvangen met koffie en zelfgebakken 

appeltaart (niet van Gijs!). We gaan 

tennissen. Dronten heeft grasbanen en ligt 

lekker in de wind. Je kunt er beter gaan 

zeilen dan tennissen.  

Jeffrey en Melissa verliezen kansloos. 

Dames enkel wordt kantje boord 

(zeilen…), verloren. Inmiddels staat de 

heren dubbel ook op de baan. 1e set, 

drama, 2e set, jajajaja – winst en super 

tybreak – tjakkaaaa. We hebben ze. Een 

goed foto momentje!  

Henriette en Michiel gaan vol goede moed 

voor de mix de baan op. Het moet erin 

zitten. Super tybreak, grmpfff, verloren! 

Had niet gemogen, wij zijn gewoon beter, 

komt er vandaag net even niet uit. Met 

een hapje en een drankje gaan we toch 

met opgeheven hoofd, voor de wind, terug 

naar huis. 

Tot slot, de kippen, ze zijn nog steeds aan 

de leg. De eitjes liggen klaar team! Neem 

dat nu serieus!  

Michiel  
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VRIENDJE/VRIENDINNETJE MIDDAG 

Maandag 13 mei was er weer de 

gebruikelijke vriendjes en vriendinnetjes 

middag. Onder goede omstandigheden op 

een mooie baan in een lekker zonnetje zijn 

er naast onze eigen jeugdleden een vijftal 

vriendjes aanwezig. Trainer Joost 

Galenkamp leert ze  met een spannend 

verhaal, hoe ze de bal in bedwang kunnen 

houden door ze met de bal te laten lopen , 

rennen, vooruit en achteruit,  en net als in 

het voetbal de bal “ hoog” te houden en 

zo proberen de bal te laten doen wat jij 

wilt. Later doen ze nog een circuitje , 

daarna worden de kinderen over de banen 

verdeeld voor een klein wedstrijdje. De 

nieuwe Wezeper Kiki’s en Roger’s  kunnen 

met plezier terug kijken op een gezellig 

trainingsuurtje. Rond 5 uur groeit de 

belangstelling op het terras van ouders en 

opa’s om nog even de vaardigheden van 

hun kroost te aanschouwen. 

 

KRC VAN ELDEREN OPEN JUNIOREN 

TOERNOOI 

KRC van Elderen Open juniorentoernooi 

wordt bij WTC georganiseerd op 12 t/m 16 

juni 2019. Je kunt je nog steeds opgeven 

voor 2 juni via mijnknltb.toernooi.nl. Hoe 

leuk is het om op je eigen tennisclub een 

toernooitje te spelen! 

In tegenstelling tot voorgaande edities is 

het toernooi niet de hele week maar 

verdeeld over de woensdag (Rood en 

Oranje) en de donderdag tm de zondag 

(Geel en Groen). Voor Geel en Groen is 

het een ‘verlengd’ weekendtoernooi, 

waarmee wij hopen tegemoet te komen 

aan de drukke agenda’s van jeugd en 

ouders door de week. Op zaterdag worden 

gratis pannenkoeken geregeld voor de 

hongerige spelers en aanhang. Meer info: 

bel/mail Riet Koekkoek 06- 12168666 - 

wezepsetennisclub@gmail.com 

 

Jeugdcommissie 
Contactpersoon - Erik van Haagen  
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WTC BAAN INSTRUCTIES 

Wellicht is er onduidelijkheid over het 

vegen van de banen. We verwachten van 

elke speler het volgende: 

 Als de banen droog zijn: dan dient er 

na elke tennispartij altijd geveegd te 

worden.  

 Als de banen nat zijn: dan mag er NIET 

geveegd worden.  

Als een ieder zich aan deze instructie 

houdt, dan kan iedereen op een mooie 

strakke baan spelen en dit bespaart ook 

nog de nodige onderhoudskosten.  

STATUS EN GEBRUIK BANEN 

Bij de nieuwe aanleg van de banen 1 t/m 

4 was het profiel 12 mm. De huidige 

status is: 

 Baan 1   - 4 mm. 

 Baan 2, 3 en 4 - 8 à 9 mm. 

 Baan 5 en 6  - 4 à 5 mm. 

Dit betekent dat het profiel de afgelopen 

jaren sterk is afgenomen, met name op 

baan 1. Wat betekent dit concreet op 

kortere termijn? Dat baan 1 als eerste, 

alleen, vervangen zal moeten worden met 

als consequentie dat dit dan veel extra 

kosten met zich mee zal brengen.Dit 

omdat 1 baan vervangen relatief gezien 

veel meer kost dan gelijk 2 banen 

vervangen (per “kooi”). Dit kan zo € 5000  

extra zijn. Willen we dit? Nee toch? 

 

Daarom onderstaand voorstel om baan 1 

te ontzien,  veel langer meegaat. Te zijner 

tijd kan baan 1 dan gelijk met baan 2 

vervangen gaan worden. Hierdoor 

besparen we veel geld voor onze Wezepse 

tennisclub. 

Per heden daarom de volgende spelregel 

voor alle spelers. 

 

Alleen tennisen op baan 1 als de 

banen 2 t/m 4 bezet zijn. 

We vertrouwen erop dat een ieder zich 

aan deze instructie gaat houden. Mocht 

blijken dat men zich hier niet aan houdt, 

laten we elkaar daar dan op aanspreken. 

Belangrijk hierbij is wel dat dit altijd in 

goede harmonie gebeurt.Als we ons aan 

de bovenstaande instructies gaan houden, 

dan zal iedereen op korte maar zeker ook 

op langere termijn met nog meer 

tennisplezier op ons prachtige park 

kunnen blijven tennissen.  

Wij rekenen op ieders medewerking 

hieraan. 

 

 

 

 

 

 

Baancommissie 
 Bijdrage - Bestuur 
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BAANONDERHOUD DOOR ANTEA  

Het jaarlijkse groot onderhoud van onze 

banen door de Antea Group heeft 

afgelopen maand plaats gevonden. Antea 

Groep heeft in heel Nederland en België 

meer dan 150 banen aangelegd en 

verzorgen grotendeel ook het groot 

onderhoud van deze banen. 

We hebben met hen een contract dat 

inhoud dat jaarlijks op de banen 1 t/m 4 

één  keer per jaar en op de banen 5 en 6 

twee keer per jaar groot onderhoud plaats 

vindt. 

In een onderhoud dat Bert en 

ondergetekende met de uitvoerder Gerrit 

van de Antea Group hadden, kwamen er 

een paar zeer positieve punten aan de 

orde. Allereerst het compliment dat onze 

banen wat betreft onderhoud er 

voortreffelijk bij liggen. Op de vraag hoe 

moeten wij dat zien en behoren wij bij de 

beste 75, 50, 25 of wellicht top 10?  Kwam 

voor mij het niet verrassende antwoord: 

bij de Top 10. 

 

Vanwege het goede onderhoud van alle 

banen, is een tijd geleden overleg met Ben 

en Antea geweest om de 

onderhoudsfrequentie van baan 5 en 6 te 

verlagen. Gezien de huidige staat van deze 

twee banen, is het tweejaarslijks 

onderhoud niet meer noodzakelijk. 

Hierdoor wordt ca € 700- bespaard aan 

onderhoudskosten. 

Alle complimenten aan Ben, onze 

groundsman, die al tientallen jaren al onze 

banen, zoals nu weer bevestigd wordt, 

super onderhoud. De laatste jaren werkt 

Ben samen met Bert, die uiteraard ook 

mede verantwoordelijk is voor de 

uitstekende kwaliteit van onze banen. 

We mogen als WTC blij zijn met deze 

heren die zorgen voor een constante hoge 

kwaliteit van onze banen. 

Mvg.  

Cor Post 

 

Baancommissie  
 Bijdrage - Cor Post 
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NIEUWE SPONSOREN 

De sponsorcie is de afgelopen maanden 

druk bezig  geweest met o.a. het werven 

van nieuwe sponsoren. Zoals een ieder 

kan zien op de sponsorborden langs de 

banen, zijn we daar goed in geslaagd. Alle 

sponsoren hebben inmiddels ook een foto 

ontvangen van het door hun gesponsorde 

bord.  

Ook hebben we nieuwe sponsoren bereid 

gevonden om hun naam te verbinden aan 

een toernooi zoals: 

 Wijnwereld Zwolle - Wijnproeverij 
 KRC van Elderen Open juniorentoernooi  
 Ma-Koi - Clubdubbeltoernooi 

 
ACTIES RICHTING SPONSOREN 
Belangrijk is het nu om al onze sponsoren 
tevreden te houden, door ze de nodige 
aandacht te geven.  
 
Hoe gaan we dit doen? 
 Een sponsordag/avond organiseren. 

Hierbij worden alle sponsors 
uitgenodigd om hieraan deel te nemen. 

 Info avond voor sponsoren. We gaan 1 
of 2 sprekers uitnodigen die dan een 
lezing gaan geven over een bepaald 
thema. 

 Een gratis instructie tennis 
middag/avond voor de sponsoren en of 
hun medewerkers. 

 Men kan een bedrijfspresentatie geven 
op de algemene ledenvergadering 

 Er komt een nieuwsbrief voor de 
sponsoren.  
 
 

 
Hierin wordt o.a. vermeld: actuele 
informatie van de club, welke 
activiteiten en wedstrijden er zijn. 

 Naast dat men een sponsorbord heeft 
of een toernooi sponsort, wordt de 
naam van de sponsor ook vermeld op 
het totaal sponsorbord bij de entree. 

 Naamsvermelding op website: 
www.wezepsetc.nl en op de club-app. 

 
Er is een offerte aangevraagd voor 2 
nieuwe vlaggenmasten. Wellicht dat deze 
binnenkort geplaatst worden bij de entree 
op ons park. Dit geeft ons park een nog 
mooiere en professionelere uitstraling als 
onze WTC vlag fier hangt naast de vlag 
van een van onze sponsoren. 
 
WAT KUN JE ALS LID DOEN 

 De sponsoren steunen onze tennisclub, 
steun dus ook onze sponsoren.  

 Om onze sponsoren het gevoel te 
geven dat we dit waarderen is het goed 
dat als we bij hen in de zaak komen dat 
aangeven: Ik ben lid van de Wezepse 
tennisclub en zie dat jullie een 
sponsorbord hebben hangen. Mooi 
hoor, daar zijn we blij mee. 

 
Hebben jullie als clubleden nog bedrijven 

die interessant kunnen zijn als sponsor, 

laat het ons dan weten en mail ons op 

Sponsorciewtc@gmail.com. Wij gaan dan 

graag met deze bedrijven in gesprek. 

Mvg. 

Aalt Oostendorp en Cor Post 

 

Sponsorcommissie  
 Contactpersoon sponsorcommissie - Cor Post 


