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Van onze voorzitter 

Beste leden van WTC, beste tennisvrienden 

Vanwege vakantie ben ik een lange tijd 

niet meer op de baan geweest. Toch is het 

tennissen gewoon door gegaan. Via Riet, 

die me op de hoogte houdt, heb ik 

vernomen dat de AED heeft staan piepen 

omdat de batterij moest worden 

vervangen. Dat is inmiddels gebeurd. Ook 

met een piepende batterij blijft het 

apparaat toch functioneren. In de vakantie 

was er het SundaySummerTimeTennis op 

4 zondagmiddagen. Dit was zeer geslaagd 

met 4 of 5 banen vol. Via een  ingewikkeld 

schema kon iedereen 1 tot 4 keer spelen. 

Voor elk wat wils dus. Ook is de toss in de 

vakantie goed bezocht. Als we vooruit 

kijken dan komen we bij de lady’s night op 

30/8. Dit is voor de WTC dames de 

tegenhanger van de bokkenavond. Daarna 

de NOV in de 1e week van september. Op 

de 3e dinsdag in september is er de 

HWHW lady’s day voor de 4 regionale 

verenigingen. Tenslotte gaat ook de 

najaarscompetitie van start met maar liefst 

20 teams van onze vereniging. Veel 

mogelijkheden dus om te spelen. De 

organisatie van dit alles vraagt een actief 

bestuur. Dat hebben we, maar we zoeken 

ook naar aanvulling. Op dit moment voor 

de jeugdcommissie en binnenkort voor de 

functie van penningmeester. Richard gaat 

vanwege studie het stokje overdragen. 

Denkt u met ons mee over zijn opvolging? 

Praat er eens over met een van de 

bestuursleden. Veel  tennisplezier in de 

komende weken.  

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 

Sponsorcommissie Cor Post 

 

Activiteiten agenda 

5/9 t/m 8/9 Vemde Travel NOV 

17/9 HWHW Lady’s day 

8/9 tm 6/10 KNLTB Rood en Oranje tenniskids 

competitie 

14/9 tm 27/10 KNLTB Groen en Gele jeugdcompetitie 

13/9 tm 27/10 KNLTB Najaarscompetitie 

  

Van de ledenadministratie 

We heten het volgende lid van harte welkom. Veel 

tennisplezier bij WTC. 

Senior 

 

 

Ronald van de Beek  
Dienke Klunder  
  
 
 

 

Volgende Nieuwsbrief begin 

oktober 

De volgende Nieuwsbrief zal begin oktober uitkomen.  

Kopij vóór 25 september naar 

wezepsetennisclub@gmail.com 
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MA-KOI CLUB DUBBELTOERNOOI 

Meestal moeten we een toernooi uitstellen 

in verband met slechte of barre 

omstandigheden (storm, sneeuw of ander 

ongemak). Maar het Ma-koi club 

dubbeltoernooi kreeg te maken met 

warme tot zeer warme omstandigheden. 

De organisatie vond het daarom niet 

verantwoord om op dinsdag bij 

temperaturen van 35+ van start te gaan.  

Woensdag om 18.00 uur kon na de 

omzetting van  de diverse partijen het 

toernooi van start gaan. Onvoorstelbaar, 

maar ’s avonds was het gewoon fris en 

kon het jekkie weer aan.  

Er zijn 7 categorieën en 40 deelnemers 

waaronder een aantal jeugdleden. Op de 

eerste avond zijn er gelijk een groot aantal 

partijen gespeeld. Donderdag gaan we 

vrolijk verder met erg mooie spannende 

partijen.  

 

Op baan 1 spelen Arie van Olst en Petra 

Landman en maken er een lange partij 

van tegen Gertjan Oostendorp en Sanne 

van Olst. Na 1 uur en 59 minuten weten 

Arie en Petra dit te winnen in de tiebreak 

met 15-13. Een paar uur later, in een 2 

uur durende partij, weten ze ook deze te 

winnen in een tiebreak met 10-6. Ook 

nieuwkomers binnen onze club zorgden 

voor een verrassing: Tjerk Jan Hage en 

Mirjam Blok wisten hun wedstrijd winnend 

af te sluiten in de tiebreak. Super. 

Vrijdagavond gaf geen overvol programma 

maar niet minder spannend. Filip Kalk en 

Jan Wessels winnen in de super tiebreak 

met 10-4 in 1 uur en 47 minuten. Later op 

deze avond moeten ze het onderspit 

delven tegen Hemno Knauff en Erik de 

Jager. Tijdens deze avond was er ook nog 

de gebruikelijke bbq avond als afsluiting 

van de competitie.  

 

Technische- en jeugdcommissie 
 Bijdragen van Anneke Leijenhorst en Erik van Haagen 
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Door omstandigheden is dd BBQ een 

beetje verlaat ivm hemelvaart en het 

pinkstertoernooi. 

Zaterdag beginnen we onder mooie 

omstandigheden om 9.30 uur met de 

eerste partij. Dit is de dag van de 

tiebreaks. Aalt en Gertjan Oostendorp 

tegen Christiaan Korterink en Robert Jan 

van Dijk. Aalt en Gertjan weten deze te 

winnen in de tiebreak met 10-6. Om 11 

uur mogen Christiaan en Robert Jan het  

proberen  tegen Harrie Wageman en Wibo 

van Wier. Nu winnen ze in de tiebreak met 

10-6. Om 14.00 uur krijgen we dan nog 

het vader en zoon gevecht. Inmiddels is 

de temperatuur opgelopen tot rond 30 

graden en het is warm. Erik en Luuk de 

Jager gaan het opnemen tegen Robert Jan 

en Tygo van Dijk. En natuurlijk gaat 

Robert Jan weer voor een tiebreak. Deze 

verliezen ze uit eindelijk met 10-1. 

Uitslagen Ma-koi club tennis 

dubbeltoernooi  

GD12+  1e prijs: Erik en Luuk de Jager                      

2e prijs: Robert-Jan en Tygo van Dijk 

HD17+  1e prijs: Aalt en Gertjan Oostendorp                 

2e prijs: Thijs de Groot-Albert Pool 

HD35+  1e prijs: Erik de Jager-Hemmo Knauff            

2e prijs: Filip Kalk-Jan Wessels 

DD17+  1e prijs: Henriët Boonstra-Cindy van 

Dijk       

2e prijs: Frida de Vries-Annemieke 

Winkel 

GD17+  1e prijs: Gertjan Oostendorp-Sanne 

v.Olst 

2e prijs: Machiel Huisman-Cindy van 

Dijk 

Het was een mooi toernooi met dank aan 

onze sponsor Ma-koi. 
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SundaySummerTimeTennis 

Na het Ma-Koi Club dubbeltoernooi was er 

even een rustpauze in de wedstrijden, 

toernooien en competities. Riet kon op 

vakantie en hoeft zich even geen zorgen 

te maken of het allemaal goed verloopt. 

Maar op zondag 28 juli gingen we weer 

vrolijk verder met het SSTT. 

De eerste middag waren er slechts 12 

deelnemers maar de week erop namen er 

20-tal tennissers deel. Het was een prima 

tennis middag, mooi weer, goede sfeer en 

ondanks de warmte van afgelopen weken, 

prachtig bloeiende hortensia’s. 

Wie wil er nu niet achter de hortensia’s 

spelen in plaats van achter de geraniums 

zitten. 

Aan het eind van de middag gezamenlijk 

een drankje. Bij toerbeurt werden er 

hapjes verzorgd door Jannie Sneller en 

onze Wapenveldse vriendin Simone Rorije. 

Hoe simpel en eenvoudig kan het zijn om  

leden in beweging te krijgen.  

De derde middag veel deelnemers en 

mooie temperaturen. Weer 20 deelnemers 

die strijden om een gewonnen partij. Bij 

de thee/koffie een lekkere traktatie,  

verzorgd door Gijs en Hyke van Olst.  

Na afloop van de spannende partijen lijkt 

het weer een waar verjaardagsfeestje met 

een gezellige nazit. 

Zondag 18 augustus alweer het laatste 

SSTT. Deze dag ook weer 4 banen bezet. 

Fanatieke partijen en een hoop sfeer. 

Voor de organisatie een gepuzzel om weer 

mooie koppels bij elkaar te krijgen en dat 

iedereen een tegenstander heeft. We 

mogen Riet wel dankbaar zijn met zoveel 

inzicht en geduld om ieder een plezierige 

zondagmiddag te bezorgen. 

Monique, Fenny, Gerard en Arnold: trouwe 

deelnemers van het SSTT 
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LADY’S NIGHT 30 augustus as 

Na alle serieuze competitie en toernooien, 

nu even tijd voor iets luchtigers. Vrijdag 

30 augustus de jaarlijkse lady’s night met 

de dresscode geel. 24 dames verschijnen 

deze avond in diverse gele creaties en 

hoofddeksels. Onder leiding van Monique 

en Sylvia is er weer een prachtig en 

sfeervol terras gecreëerd. Alles is geel, de 

koffiebekers, de bloemen, het koffiehapje 

en ook onze eigen chippendale is keurig 

geel gekleed. Ramon Olaria is ieder jaar 

van de partij en doet (niet 

onverdienstelijk) kantinedienst, hij luidt de 

bel en gaat gewillig op de foto.  

De meest mooie creaties zijn dit jaar 

ontworpen en gemaakt. Marion van Gein 

heeft zelfs gele bloemetjes in de oren en 

op de schoenen.Heel veel kleuren geel van 

groengeel tot mosterd, en alles wat daar 

tussen zit, maakt het tot een kleurrijk 

geheel. Ook de hapjes en versnaperingen 

zijn geel: ananas, gele paprika, banaan, 

kaas en advocaat met slagroom. 

Aan het eind van de avond is er natuurlijk 

een winnaar voor de bij elkaar 

gesprokkelde punten en voor de mooiste 

creatie. Dit jaar gaat de prijs naar Emmy 

Bijl voor de beste tennisprestatie en 

Marion van Gein voor het mooiste jurkje. 

De winnaar mag de kleur voor het 

volgende jaar bepalen: dit wordt 

koningsblauw. En daar gaan de dames 

uiteraard maxima(al) voor!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

   
Nieuwsbrief nr. 4 | 2019 WTC 

 

Nieuwsbrief 
September 2019 

 



 
 

   
Nieuwsbrief nr. 4 | 2019 WTC 

 

Nieuwsbrief 
September 2019 

HWHW LADY’S DAY 17 september 

HWHW lady's day is dit jaar in Wezep op 

dinsdag 17 september. Dit onderlinge 

toernooi is voor dames van TV Hattem, 

Heerde Wapenveld en Wezep. Het 

toernooi start om 9 uur en duurt tot 16 

uur; voor koffie, thee en lunch wordt 

gezorgd.  

Opgeven kan helaas niet meer, want dit 

toernooi is vol. Wel is er volop gelegenheid 

om de dames vanaf 10.00 uur aan te 

moedigen en te ondersteunen. 

RHODOS WELLNESS OPEN RATING 

TOERNOOI 

Rhodos Wellness Open rating toernooi 

vindt plaats op 31 oktober tot en met 3 

november 2019. Inschrijven is mogelijk 

voor de leeftijd vanaf 15 jaar (geboren 

2004 of eerder) in de categorieën: 

herenenkel, damesenkel, gemengd 

dubbel, herendubbel en damesdubbel. 

De indeling zal plaats vinden volgens de 

regels voor een toernooi dat gespeeld 

wordt op basis van actuele rating. (In 

plaats van op basis van speelsterkte). De 

actuele rating wordt bepaald op woensdag 

23 oktober 2019 om 18 uur aan de hand 

van de dan geldende ratingstand volgens 

de gegevens van de KNLTB. Je kunt je  

voor 2 onderdelen inschrijven. Verder 

informatie over het toernooi en het 

reglement is terug te vinden op onze 

website en op mijnknltb.nl. Inschrijven kan 

via mijnknltb.nl tot 23 oktober as. 

CLUBKAMPIOENSCHAPPEN JEUGD 

Dit jaar worden de clubkampioenschappen 

voor de jeugd gespeeld op zaterdag 9 

november. Alle kleuren komen op deze 

dag aan bod (rood, oranje, groen & geel). 

Laten we er met z'n allen een leuke en 

sportieve dag van maken!  
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ACTIVITEITEN BAC 
De zomer is weer voorbij en het 
toernooiseizoen weer begonnen. Dit jaar 
zijn de NOV-kampioenschappen op ons 
tennispark, waarbij spelers en 
toeschouwers kunnen genieten van een 
fantastisch mooi bloeiend park en aantal 
‘opgefriste’ faciliteiten: 
 Direct bij de entree staat de grote vlag 

van WTC fier in top van de nieuwe 

vlaggenmasten.  

 Voor de wedstrijd kan er op de 

verhoogde bankjes goed bij andere 

wedstrijden worden gekeken hoe het 

ook alweer moet. 

 Na het binnenslepen van de 

overwinning kunnen de drankjes 

worden besteld (en genuttigd) op de 

gloednieuwe barkrukken. 

 Daarna kan er gedoucht worden in de 

fris geschilderde douchecabines. 

 Waarna er tot slot kan worden genoten 

van de nieuw geschilderde 

buitendeuren. 

Komend najaar zullen we de douche-

deuren nog een verfbeurt geven en het 

park winterklaar maken.  

Volgend voorjaar gaan we met een aantal 

vrijwilligers (u ook?) aan de slag om 

onkruidvrij aan het nieuwe competitie-

seizoen te starten. Daarover later meer. 

Tot slot wil ik nog even benadrukken dat al 

dit werk alleen maar gedaan kan worden 

door het harde werken van vrijwilligers.  

Daarbij wil ik, zonder afbreuk te doen aan 

al het werk van de overige vrijwilligers,  

één persoon in het bijzonder bedanken 

voor al het werk van de afgelopen 

maanden: Gerrit van Putten. Als een ware 

‘mannelijke Riet’ hoeft er maar iets te 

gebeuren of Gerrit is van de partij om te 

helpen. En aangezien hij zo handig is, 

weten we hem ook altijd snel te vinden in 

het geval van een lekkage, kapotte sloten, 

of schilderwerk. Een bijna niet te 

overschatten waarde voor de club, zo’n 

vrijwilliger. Grote klasse, Gerrit! Hoop dat 

we nog lang van jouw kunsten buiten de 

baan mogen genieten! 

Een goed najaarsseizoen gewenst 

allemaal! Namens de B&A-commissie, 

Marnix Bijl 

 

Baan- en accommodatiecommissie 
 Bijdrage van Marnix Bijl en Annegreet van Wier 
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WILDE SCHOFFEL- EN WIED DAG 

De oproep van onze nieuwe BAC 

voorzitter, Marnix Bijl, voor het wieden van 

de borders en het snoeien van de hagen 

leverde een grote groep vrijwilligers op 

met ‘groene vingers’.  

Oei, onkruid in de borders 

Op maandag 1 juli zijn deze WTC mannen 

het onkruid op het park te lijf gegaan. Na 

een start met koffie en thee, zijn zij 

voortvarend aan de slag gegaan.  

Met name achter baan 3 en 4 was veel 

succes te halen. Na heel wat kruiwagens 

vol met onkruid, kunnen de bestaande 

planten weer het zonlicht zien en hebben 

de ruimte om te groeien.  

 

Naast het wieden van de borders, werden 

door Bert en Dick de hagen vakkundig 

gekortwiekt en zijn deze weer strak en 

recht. 

Deze exercitie wordt volgend voorjaar 

herhaald met de Wilde schoffel- en wied 

dagen. We hopen wederom op weer zo’n 

grote groep vrijwilligers met ‘groene 

vingers’.  

Voor nu, mannen, hartelijk dank voor jullie 

inzet! We zien jullie graag weer tussen het 

groen in het voorjaar. 
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AED: ALS ELKE SECONDE TELT  

Zoals wellicht iedereen weet hebben wij 

een mooie kast op het terras hangen met 

een AED apparaat. Wanneer deze gebruikt 

moet worden, kunnen we de sleutel van 

het apparaat bij  een open kantine vinden 

in de kassa-lade. Het is een sleutel met 

een rood label. Wanneer de kantine niet 

open is, mag je met een tennisracket het 

glaasje van de kast stuk slaan. Hieronder 

hangt de sleutel om de kast te openen. 

           

AED op terras            

Onthoud dit goed en kijk hoe de 

constructie in elkaar zit. Het kan van 

levensbelang zijn. 

 

 

 

 

 

 

Glaasje AED 

 

 

VAN HET BESTUUR 
 Bijdrage van Anneke Leijenhorst 
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ACTIVITEITEN SPONSORCOMMISSIE 

Twee maanden geleden zijn er 2 nieuwe 

vlaggenmasten geplaatst bij de entree van 

ons park. Eén voor de nieuwe grotere vlag 

met ons WTC club logo. De andere mast 

voor de Nederlandse vlag of voor de vlag 

van een sponsor als er een sponsor 

toernooi is. Mooie aanwinsten voor de 

club. Zo zijn we nog beter zichtbaar en 

kunnen we onze sponsoren van toernooien 

nog beter tonen.  

 

In de vakantie hebben de activiteiten wat 

stil gelegen maar komende maanden gaan 

we de draad weer oppakken en potentiële 

sponsoren benaderen. 

Aan bestaande sponsoren gaan we een 

nieuwsbrief mailen welke activiteiten er in 

de komende periode gaan plaats vinden. 

Cor Post en Aalt Oostendorp 

 

 

SPONSORCOMMISSIE 
 Bijdrage van Cor Post 
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WARMING UP 

Machiel Huisman heeft maandelijks een 

gratis inloopspreekuur op de tennisclub. 

Machiel is Fysio- en Master 

Manueeltherapeut bij Slot & 

Keerssemeeckers in Wezep. We hebben 

hem gevraagd een stukje te schrijven voor 

onze nieuwsbrief. Dank Machiel voor je 

onderstaande bijdrage. 

Mij is gevraagd of ik een stukje wilde 

schrijven voor de nieuwsbrief. In dit stuk 

wil ik eigenlijk nog even terugkomen op de 

kleine presentatie die ik heb gehouden op 

de algemene ledenvergadering. Ik heb 

toen iets verteld over waarom een 

warming-up belangrijk is. Ik was toen 

eigenlijk wel verbaasd hoe weinig mensen 

een warming-up doen.  

Een warming-up is bedoeld om je lichaam 

klaar te stomen voor activiteit. Na een 

goede warming-up ben je minder 

kwetsbaar voor het oplopen van een 

blessure. Dit komt doordat de 

doorbloeding van de spieren en 

gewrichten beter is geworden en ook het 

reactievermogen, door een betere 

zenuwgeleiding, neemt toe.   

Een warming-up hoeft niet heel lang te 

duren. Ongeveer 10 tot 15 minuten is al 

genoeg. Er zijn niet veel bijzondere 

oefeningen nodig om een warming-up te 

doen. Belangrijk is dat je hartslag omhoog 

gaat en dat je alle bewegingen, die je 

nodig hebt tijdens het tennissen, doet.  

Over rekken bestaat nog steeds veel 

verwarring. Er zit een verschil tussen 

statisch en dynamisch rekken. Statisch 

rekken lijkt geen meerwaarde te hebben in 

de warming-up en mogelijk vergroot het 

zelfs het risico op blessures. Dynamisch 

rekken heeft wel een effect op de 

lenigheid. Dus wil je toch rekken in de 

warming-up doe dit dan verend.  

Een simpele warming-up: Kom al lopend 

of fietsend naar de tennisbaan. Ga niet 

eerst zitten, maar begin met rustig op een 

miniveld in te spelen. Op een groot veld 

kan ook, maar dan zonder dat je echt 

kracht zet. Let daarbij vooral op de 

techniek en het voetenwerk, dan heb je 

daar tijdens de wedstrijd ook nog profijt 

van. Neem daar rustig een paar minuten 

voor. Ga daarna serveren, zodat ook je 

schouder bovenhands warm wordt.  

Een warming-up kan natuurlijk veel 

uitgebreider, kijk maar naar dit filmpje van 

een deel van de warming-up van Maria 

Sharapova: 

https://www.youtube.com/watch?v=n_Eo

1-cnPLE. Daar zitten veel meer oefeningen 

in om specifieke spieren warm te maken 

en om druk op de spieren te zetten. 

Ik zou al heel blij worden als ik veel meer 

fietsen op de club zou zien staan en 

iedereen die wil gaan tennissen niet gelijk 

volle kracht op de baan gaat staan maar 

even 10 minuten neemt om warm te 

worden. Mvg. Machiel Huisman. 

 

GEZONDHEID NIEUWS 
 Bijdrage van Machiel Huisman 

https://www.youtube.com/watch?v=n_Eo1-cnPLE
https://www.youtube.com/watch?v=n_Eo1-cnPLE

