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Van onze voorzitter 

Beste leden van WTC, beste tennisvrienden 

Ook in de zomer wordt er bij WTC volop 

getennist. Na het Ma-Koi club 

dubbeltoernooi van 25 juni t/m 29 juni, 

gaan we door met SSTT, SundaySummer 

TimeTennis. Een recreatief onderling 

toernooi dat gespeeld zal worden op de 

zondagmiddagen op 28 juli, en 4, 11 en 18 

augustus. Dit gezelligheidstoernooi wordt 

met evt deelname van spelers uit Hattem, 

Wapenveld, Epe, Heerde gespeeld. Op 30 

augustus is er de Lady’s night. De HWHW 

lady’s day volgt op 17 september. 

We kijken terug op een geslaagd 

Pinkstertoernooi en op een goed eerste 

halfjaar. In het bestuur, dat nu weer 

voltallig is met Henk Meijer en Marnix Bijl 

erbij, zijn we bezig met plannen voor het 

park op langere termijn. Nu is het park en 

ons clubhuis naar tevredenheid. Op 

termijn zal het nodig zijn om aanpassingen 

te doen. Denk alleen al aan de gas- en 

elektra rekening die we elk jaar betalen. 

Ook de banen zullen in de nabije toekomst 

aan vervanging toe zijn. We sparen elk 

jaar voor groot onderhoud en we willen 

ons geld zo goed mogelijk besteden. Voor 

het beheer van dat geld zijn we op zoek 

naar een penningmeester die volgend jaar 

het stokje wil over nemen van Richard van 

het Ende. Denk er eens over na of jij dat 

zou willen doen. Ik wens een ieder een 

goede zomer toe en weer volop 

tennisplezier.   

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 

28/7 t/m 18/8 SundaySummerTimeTennis 

30/8 Lady’s Night 

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

17/9 HWHW Lady’s day 

  

Van de ledenadministratie 

We heten het volgende lid van harte welkom.  

Veel tennisplezier bij WTC. 

Junior 
 

 

Daan Wessels  
  
 

 

 

Volgende Nieuwsbrief begin 

september 

In verband met de zomerperiode zal de volgende 

Nieuwsbrief begin september uitkomen. Kopij vóór 25 

augustus naar wezepsetennisclub@gmail.com 

 

 

 

 



 
 

   
Nieuwsbrief nr. 3 | 2019 WTC 

 

Nieuwsbrief 
Juli 2019 

SundaySummerTimeTennis 

Ook dit jaar kan er in de zomerperiode 

weer gedubbeld worden gedurende de 

SundaySummerTimeTennis (SSTT). Deze 

wordt gespeeld op zondagmiddag vanaf 

14 uur op: 

 28 juli 

 4 augustus 

 11 augustus 

 18 augustus 

Je kunt je aanmelden voor 1 zondag, voor 

2 of 3 of alle zondagen. Aanmelden voor 

21 juli via Wezepsetennisclub@gmail.com.  

LADY’S NIGHT 30 augustus as 

Op vrijdag 30 augustus wordt de Lady’s 

Night georganiseerd. Dit jaar is het Thema 

Geel. 

Lady’s, don’t forget the date! Een 

uitnodiging met extra informatie volgt nog 

per mail. 

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. Meer info 

volgt in de volgende nieuwsbrief en per 

mail. 

Vemde Travel Noord Oost Veluwe 

kampioenschappen 

Het Vemde Travel NOV wordt gespeeld 

van 5 t/m 8 september en wordt dit jaar 

georganiseerd door ons eigen WTC.  

De inschrijving staat uitsluitend open voor 

leden van de tennisverenigingen: TC 

Elburg, TV Epe, TC Hattem, TV ‘t Harde, 

Heerder LTC, TC De Kouwenaar, TC 

Vaassen, TV Wapenveld, Wezepse TC , SV 

Welsum en NTC De Wiltsangh 

Dit toernooi wordt beurtelings 

georganiseerd door TC Epe,  Heerde, 

Wapenveld en Wezep en is  een 

terugkerend toernooi met veel 

gezelligheid. Je kunt je aanmelden vóór 30 

augustus via toernooi.nl.  

WIJNWERELD WIJNPROEVERIJ  

Op 21 juni jl zou er een wijnproeverij gaan 

plaatsvinden bij WTC. Vanwege 

onvoldoende belangstelling is dit niet door 

gegaan en zal het verplaatst worden naar 

het najaar. Informatie hierover volgt in de 

volgende Nieuwsbrief. 

RHODOS OPEN 

Noteer het in je agenda: het Rhodos Open 

is in de 1e week van november gepland. 

Informatie over dit toernooi volgt in de 

volgende Nieuwsbrief en wordt gepost op 

de clubapp en website en wordt gemaild. 

 

Technische commissie 
 Bijdrage van Riet Koekkoek 

mailto:Wezepsetennisclub@gmail.com
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Vanaf april is er door verschillende teams 

van WTC voorjaarscompetitie en 

woensdagavondcompetitie gespeeld. 

Hierbij een bijdrage van alle teams en de 

uitslagen van deze competitie. 

WOENSDAGAVOND COMPETITIE 

Gemengd dubbel 17+ 4de klasse 

Captain Erwin Hulshof. Is geëindigd op 

plaats 6, met 3 gewonnen en 3 verloren 

wedstrijden. De laaste avond viel letterlijk 

in het water.   

Erwin en Silvia Hulshof, Petra Landman en 

Arie van Olst. 

Gemengd dubbel 17+ 4de klasse 

Captain Anja Wageman. Staan  na 6 

wedstrijden op plaats 6. Ron Wessels is 

hier met 5 gewonnen wedstrijden op 

plaats 7 beland in de persoonlijke ranking. 

Ron Wessels, Jolanda Mud, Harrie en Anja 

Wageman. 

Gemengd dubbel 17+ 4de klasse 

Captain Jettie de Jong. Geëindigd op 

plaats 6 met 7 punten. Ineke Kloppenberg 

heeft 3 van de 6 wedstrijden gewonnen.  

Jettie de Jong, Wouter Dam, Ramon 

Olaria, Ineke Kloppenberg en Ginette van 

Boven.  

Heren dubbel 17+ 2de klasse 

Dit team van captain Erik de Jager is op 

plaats 4 geëindigd. Zij waren ingedeeld in 

een erg hoge klasse en moesten veel 

moeite doen om een set te winnen.  

 

Voorjaarscompetitie 
 Bijdrage van Anneke Leijenhorst 
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Het plezier en de outfit  was er bij de 

mannen niet minder om.  

Hemmo Knauff, Gijs van Olst, Dennis van 

Es en Erik de Jager 

VRIJDAGCOMPETITIE -Ochtend 

Wezep 1 heren 50+ 1e klasse 

Vrijdag 24 mei werd in Putten het heren 

team 50 + kampioen. Onder leiding van 

captain Gerrit Schoonhoven werden de 

heren, waarvan de meesten 70 plus, 

kampioen in de 1ste klasse vrijdag. In het 

begin waren er nog een paar invallers 

nodig maar uiteindelijk bereikten de heren 

fit en gezond het kampioenschap.  

Bert Franken, Henk Drost, Gerrit van Enk 

en Gerrit Schoonhoven, van harte 

gefeliciteerd!  

 

Wezep 2 Heren 50+ 2e klasse 

Het andere heren team 50+, met captain 

Piet Koekkoek, heeft 5 maal gelijk 

gespeeld en maar 1 maal verloren. Zij 

bezetten plek 3 met 11 punt. 

Gemengd dubbel 1e klasse 50 + 

Het gemengd dubbel team van Gert 

Schouten is ook kampioen geworden met 

16 punten, gelijk aan het team van de 

Gooische vallei. Dit is een competitie 

waarbij je maar 1 maal tegen elkaar 

speelt. De onderlinge wedstrijd waren 

gelijk geëindigd maar uiteindelijk had  

“ons” team 46 game punten en de 

Gooische vallei 38. Op het randje dus 

maar toch kampioen.  

Gert Schouten, Janny Spronk, Emmy Bijl, 

Dick Bijl , Jan van Dijk en Fenny van 

Putten van harte gefeliciteerd.  

VRIJDAGAVOND COMPETITIE 

Voor de vrijdagavond hadden zich  7 

teams op gegeven. Helaas hier geen 

eerste plaatsen maar wel  twee 

verdienstelijke tweede plaatsen. 
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Dames dubbel Wezep 1, 3e klasse 

Het team van captain Maeike Schaftenaar 

is geeïndigd op plek 2 met 18 punten. Ze 

kwamen 4 puntjes tekort voor de eerste 

plaats.  

Jolanda Mud, Harmgret Tichelaar,Linda 

Lans en Maeike Schaftenaar. Niet op deze 

foto, Jolanda Wessels en Monique 

Millekamp. 

Dames dubbel Wezep 2, 3e klasse 

Captain Monique Goudbeek. Zij zijn op 

plaats 7 beland met 7 punten. Ze moesten 

het ook opnemen tegen het eerste team 

van Wezep, allemaal het thuis voordeel. 

Dames dubbel Wezep 3, 4e klasse 

Het team met captain Frida de Vries 

eindigde ook op plaats 2 met 18 punten. 

Theoretisch kon men na 6 speelronden 

nog kampioen worden maar het team van 

Stadshagen gaf niet de volledige 

medewerking. Zij moesten met 4-0 

verliezen, maar helaas ze speelden 2-2 

gelijk.  

Henriette Boonstra, Frida de Vries, Cindy 

van Dijk, Annemiek Winkel en Anja 

Wageman. 

Wezep 2 Heren dubbel 35+ 

Captain Menno van Pijkeren. Na 7 

wedstrijden geëindigd op plaats 4 met 13 

punten. Hier was KJLTC de ware 

kampioen. Zij hebben maar 1 maal 

verloren. 

Heren dubbel Wezep 1 35+, 3e klasse 

Team captain Nico van Hattum. Met 6 

wedstrijden geëindigd op plaats 3 met 13 

punten. Maar wel mooi op de gevoelige 

plaat vastgelegd.  

Jeroen Altena, Hans Binnekamp, 

Dominique Teunissen, Frans van 

Ramshorst en Nico van Hattum. 

Gemengd dubbel Wezep 1 35+, 4e klasse 

Geëindigd op plaats 4 met 16 punten uit 7 

wedstrijden. Ginette van Boven, Jettie de 

Jong, Martin van Diepen en Jan Banninga. 

Gerard Blok ontbreekt op de foto. 
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Wezep1 Gemengd dubbel  17+, 3e klasse 

Teamcaptain Hannah Oostendorp. 

Eindigde op plaats 6 met 11 punten. Hier 

werd Paf 1 met overmacht kampioen, met 

26 punten uit 7 wedstrijden. 

ZATERDAGCOMPETITIE 

7 teams hadden zich op gegeven voor de 

zaterdag competitie 2019. 4 heren teams, 

2 gemengd en een jeugd team. 

Wezep 1 35+ 2e klasse 

Team met captain Erik van Bekkum heeft 

14 punten uit 7 wedstrijden behaald. In 

deze divisie was de Wiltsangh uit 

Nunspeet duidelijk een maatje te groot 

voor iedereen; zij behaalden 38 punten.  

Erik van de Brink, Gerhard Pool, Jan 

Wessels en Erik van Bekkum. Jan 

Bijsterbosch ontbreekt op de foto. 

Wezep 1 Heren 17 +, 3e klasse 

Captain Eric de Groot. De heren hebben 

31 punten uit 7 wedstrijden behaald. Tot 

aan de laatste dag was het spannend. 

Maar Dronten liet 2 punten liggen. 2 

punten waren genoeg om het 

kampioenschap binnen te halen.  

Proficiat mannen. Roland de Wit, Gertjan 

Oostendorp, Eric de Groot, Geert 

Leijenhorst en Emiel Maat. Wiebe Tolsma 

ontbreekt op de foto. 

Wezep 2 Heren dubbel 17 +, 3e klasse 

Team captain Frank Meester. Dit team 

bezet plaats 5 met 22 punten. Ze hebben 

4 wedstrijden gewonnen, 2 gelijk gespeeld 

en maar 1 verloren. 

Wezep 3 Heren 17 +, 4e klasse 

Team captain, Erwin Hulshof zag zijn team 

wat laat op gang komen in de competitie. 

Van de 7 wedstrijden wisten zij de laatste 

3 te winnen. Ze eindigen op plaats 3 met 

24 punten. 

Wezep 1 gemengd dubbel 17+,  3e klasse. 

Team captain Michiel Werner. Dit team 

heeft 5 wedstrijden gewonnen en 2 

verloren. Zij zijn, dankzij de eitjes van 

Michiel en de uitstekende communicatie 

van deze captain, op plaats 2 geëindigd 

met 22 punten. Dronten was de koploper 

met 30 punten. 

Wezep 2 gemengd 17+, 3e klasse. 

Het team van Gerlof Reuvers bestond uit 

een wisselende samenstelling. Naast vaste 

partner Ingrid Aarnink hebben diverse 

andere leden meegespeeld. Toch wist het 

team 21 punten bij elkaar te spelen en op 

plaats 4 te eindigen.   
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Gerlof Reuvers, Ruud Winkel, Petra 

Landman en Ingrid Aarnink 

Jeugd: Wezep1 gemengd  tot 17 open 

Op 16 mei mocht het team van coach 

Ginette van Boven zich al kampioen 

noemen. Het team bestaand uit 3 

Wezepse leden die versterking kregen van 

3 Elburger gastspelers: Nina en Jesse 

Franken en Jort van de Grift. Hebben 

samen met Milou, Sanne en Lars onze club 

vertegenwoordigd in de competitie. Ze 

behaalden 30 punt in 6 wedstrijden.  

Milou Houtsma, Sanne van de Broek, Lars 

van Boven, Jort van de Grift, Jesse en 

Nina Frank 

In het najaar proberen ze het kunstje nog 

een keer te herhalen maar dan in een 

hogere klasse. 

 

 

ZONDAG COMPETITIE  

Wezep1 Heren dubbel 6e klasse 

Team captain; Erik van Haagen. Eindigt op 

plaats 5 met 20 punten. 3 wedstrijden 

gelijk gespeeld, 3 verloren en 1 

gewonnen. 

Wezep 1 gemengd 10 t/m 14,  2e klasse 

Dit team stond onder leiding van Erik de 

Jager. Tim, Michelle, Annabel, Salina, 

Quinten, Luuk en Tygo kwamen op een 

mooie plaats 5 terecht met 21 punten. 

Hier was Wijhe 1 super sterk en werd 

kampioen met 37 punten. 

8/9 competitie 

Knap zoals hier gespeeld is. 2x gelijk 2x 

gewonnen en 2x verloren. Ze hebben 6 

punten behaald. Dit is een team waarvan 

het merendeel pas dit jaar lid is geworden. 

Poseidon is hier kampioen geworden  met 

11 punten. 

Wezep 1 gemengd dubbel, 6e klasse 

Onder leiding van team captain Sascha 

van der Graaf hebben ze 19 punten bij 

elkaar gespeeld en zijn op plaats 5 

geeïndigd. 

Wezep 1 Zondag/groen 

Onder leiding van Martine en Roland de 

Wit. Thijs, Stefan en Pepijn hebben 24 

punten behaald met 4 gewonnen 

wedstrijden.  
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Stefan Knauff was in deze klasse op een 

na beste speler. Hij heeft 11 van de 12 

wedstrijden gewonnen. 

Wezep 1 Meisjes 11 t/m 17 jaar open 

Coach: Anja Wageman. Dian, Mirthe, 

Chelsey, Maureen en Nienke zijn op plaats 

4 geëindigd met 6 punten. Ze hebben 2 

wedstrijden gewonnen en 2 gelijk 

gespeeld. 

Wezep 1 Zondag Oranje 

Ook hebben we nog hele kleine toppertjes 

die hun eigen wedstrijden spelen. Met 

Maarten, Vera, Jasper. 

Wezep 2 Zondag Oranje 

Met Senna, Aaron, Iris. Zij spelen een 

World toer op zondagmorgen. Om 9 uur 

staan zij op de baan om de wedstrijdjes te 

spelen. Na afloop met z’n allen de kantine 

in voor de gebruikelijke broodjes knak. 

VERSLAG VRIJDAGCOMPETITIE 

Het team van Gert Schouten, Janny 

Spronk, Emmy Bijl, Dick Bijl , Jan van Dijk 

en Fenny van Putten.   

Zo kijk je reikhalzend uit en voor je ‘t weet 

is de competitie alweer achter de rug! 

Onze tegenstanders kwamen uit 

Hilversum, Leusden, Huizen, Lelystad en 

Elburg (1 en 2). We hadden het geluk dat 

wij voor onze “uitwedstrijden” naar 

Leusden en tweemaal naar Elburg 

moesten. Dat had Riet ook alweer goed 

geregeld! Onze eerste drie wedstrijden, 

achtereenvolgens tegen Gooische Vallei, 

Lelystad en Elburg 2, eindigden allen in 

een 2-2 stand. Een kampioenschap zat er 

voor ons dus niet meer in. Al moet gezegd 

worden dat deze drie teams ook de 

sterkste bleken te zijn, althans. 

De ommekeer voor ons begon tegen 

Leusden die we met 3-1 naar huis 

stuurden. In en tegen Huizen haalden we 

echt alles uit de kast en, na een verbeten 

strijd, gingen we - enigszins opgewekt – 

met een 4-0 overwinning naar huis. Met 

bijzondere dank aan Fenny, die Emmy 

verving. Omdat leider Gooische Vallei 

onverwachts van Lelystad verloor (mede 

dankzij de inzet van een “6-je”) eindigden 

zij op 16 punten. Dat betekende dat wij in 

onze laatste wedstrijd tegen Elburg 1 

tenminste drie punten moesten behalen 

om gelijk met hen te eindigen. En dat 

gebeurde! Onze rekenmeester Gert dook 

direct na afloop achter de computer om de 

standen in te voeren en wat bleek: tot 

onze verrassing waren we kampioen!! 

Eerlijk is eerlijk, niet zonder enig geluk. 

Onze onderlinge partij (met Gooische 

Vallei) eindigde in 2–2, het aantal sets was 

gelijk maar we hadden een paar games 

meer gewonnen! Een prachtig resultaat!! 

Terugkijkend kunnen we stellen dat we 

partijen verloren hebben die we even 

makkelijk hadden kunnen winnen en die 

we gewonnen hebben  even makkelijk 

hadden kunnen verliezen. Zo stonden we 

in de herendubbel tegen Elburg 2 echt met 

de rug tegen de muur.  
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Na verlies van de eerste set met 6 – 3 en 

een 5 – 1 achterstand in de tweede 

gebeurde het wonder.  

Gert produceerde werkelijk “toverballen” 

waardoor we puntje voor puntje inliepen. 

Maar Elburg kwam met 6-5 voor te staan 

waardoor het leek dat alles voor niets was 

geweest. Echter…. we maakten gelijk, 

wonnen de tiebreak en de supertiebreak!  

Het kan verkeren. 

Namens Janny (Spronk), Emmy (Bijl), 

Fenny (van Putten), captain Gert 

(Schouten), Jan (van Dijk) en 

ondergetekende allen hartelijk dank die 

zich op een of andere wijze voor ons heeft  

ingezet. Ik moet Riet noemen, die in mijn 

ogen onvermoeibaar en onmisbaar is voor 

onze club! Hulde! 

 

En don’t forget the BAKER! Gijs, wij en 

onze tegenstanders hebben genoten van 

je bakkerskwaliteiten! Jouw taarten zijn 

sfeerbepalend!  

Mvg. Dick Bijl 

 

 

VERSLAG VRIJDAGAVOND  

Een paar jaar geleden maakte Riet een 

team met 5 dames (Cindy van Dijk, 

Henriette Boonstra, Adri Dijkstra, Frida de 

Vries en Anja Wageman). Een aantal van 

hen kende elkaar niet en moesten op de 

eerste competitieavond nog aan elkaar 

worden voorgesteld. Het bleek een 

gouden greep. De eerste competitieavond 

werd winnend afgesloten.  

Inmiddels is er een kleine wijziging in het 

team gekomen, Annemiek Winkel is ons 

komen versterken en helaas moest Adri 

Dijkstra het team verlaten door een 

blessure. Dit voorjaar hebben we het 

prima gedaan. We zijn tweede geworden 

en dat is een mooie prestatie. Ook in het 

najaar gaan we weer gezellig met elkaar 

op pad.   

Mvg. Anja Wageman  
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DE ORGANISATIE  
Het Plus van den Hoven Pinkstertoernooi 
werd dit jaar voor de 9e keer 
georganiseerd. Wederom een prachtig 
toernooi. Dankzij de bijdragen van 
verschillende WTC leden aan de 
organisatie van dit toernooi, kunnen we 
terugkijken op succesvolle en gezellige 
dagen. Maar hoe organiseer je nu zo’n 
Pinkstertoernooi?  
 
De technische commissie met Jettie de 
Jong, Christaan Korterink en Riet 
Koekkoek, en Richard Winters, onze 
kantine beheerder, zijn lang van te voren 
begonnen met de voorbereidingen voor dit 
gezellige toernooi. De datum ligt natuurlijk 
al vast: Pinksteren. Na aanmelding en 
goedkeuring door de bond gaan ongeveer 
2 maanden van te voren de uitnodigingen 
de deur uit. Deze mooie uitnodigingen zijn 
dit keer ontworpen door Annegreet van 
Wier. Wanneer de inschrijving is geopend 
stromen de eerste aanmeldingen binnen 
bij Riet Koekkoek. Na wat  vergaderingen 
vooraf over aanpak en uitvoering en een 
loting met de bondsgedelegeerde kan het 
toernooi van start gaan. 
 
SPONSOREN, KANTINE BEHEER EN 
SCHOONMAAK 
Richard Winters heeft vooraf overleg met 
Plus van den Hoven over een bijdrage aan 
het toernooi. Ook zijn er een aantal sub 
sponsors nl. Univé, Friki, Tennis direct en 
Slagerij van Guilik. 
Dit jaar heeft Plus van den Hoven een 
ware goodybag beschikbaar gesteld welke 
de deelnemers zelf konden samenstellen. 
Ook was er een waardebon van 10 euro te 
besteden bij Tennis Direct.  

 
Richard Winters begint al royaal op tijd 
met de inkoop van dranken, hapjes, chips 
en fruit en het regelen van de catering. 
Het is een hele organisaties om alles op 
tijd en voldoende binnen en de diensten 
bezet te krijgen. Ook wordt er een 
schoonmaak systeem in elkaar gezet met 
voldoende bezetting tijdens deze dagen. 
Iedere dag komen, merendeels dames, 
even de toiletten een extra beurtje geven, 
extra poets voor de kantine en natuurlijk 
de keuken. 
 
BAANONDERHOUD 
Dit komt volledig op het bordje van Bert 
Franken en Good Old Ben Fidder. 
Van te voren is er al extra onderhoud 
gepleegd en ook tijdens het toernooi zijn 
zij iedere ochtend bezig om de banen in 
een goede conditie te houden. 
 
HET TOERNOOI 
Het is weer een overvol toernooi, met 150 
deelnemers voor 180 partijen en veel 
eigen leden die meededen. Maar ook uit 
de wijde omgeving wist men het Wezeper 
park te vinden. Heerde, Elburg, Hattem, 
Wapenveld, Loenen, Arnhem, Zeeland en 
ook de omgeving Harderwijk was goed 
vertegenwoordigd.  
 
Onder de bezielende leiding van Riet 
Koekkoek met medewerking van Jettie de 
Jong en Christiaan Korterink wisten de 
deelnemers aan een goed en verzorgd 
toernooi deel te nemen. 
De TC probeert het de deelnemers zoveel 
mogelijk naar de zin te maken en er 
werden tijdens het toernooi nog 
verhinderingen geaccepteerd. 
 

 

Plus van den Hoven Pinkstertoernooi  
Bijdrage van Anneke Leijenhorst 
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DONDERDAG: eerste dag 
Donderdag 7 juni om 18.00 is er een begin 
gemaakt met het zonnigste toernooi van 
de Veluwe. Het weer heeft ons nog nooit 
de steek gelaten en ook dit keer waren de 
vooruitzichten redelijk. Op de eerste avond 
wordt er op 6 banen in 3 rondes ( 18 
partijen) in diverse onderdelen gestreden 
om een fel begeerde kwart, halve of een 
finale plaats op maandag. 
 
VRIJDAG: tweede dag 
Hier zijn de weersvoorspellingen niet het 
echte Pinksterweer zoals we dat gewend 
zijn. Gelukkig valt het uiteindelijke mee. 
Na een klein buitje kan men weer vrolijk 
verder spelen. Dat moet ook wel met het 
volle programma: deze avond staan er 4 
maal 6 partijen (uiteindelijk 20 totaal) op 
de rit. Ondanks de wat mindere 
omstandigheden was het op het terras en 
in kantine weer gezellig druk. 
Vrijdagavond is de gebruikelijke 
hapjesavond, aangestuurd door de 
bardienst medewerkers. 
 
ZATERDAG: derde dag 
Zaterdagochtend starten we om 8.30 uur 
met een eerste partij. Gevolgd om 9 uur 
met de overig partijen op deze overvolle 
dag in een winderige en vochtige ochtend. 
Er staan meer dan 50 partijen in het 
schema die deze dag afgewerkt moeten 
worden. We lopen toch wat malheur op 
door een paar stortbuien. Pinkstertoernooi 
onwaardige regen. Uiteindelijk loopt men 
3 maal 5 minuten vertraging op. Het valt 
mee. Ondertussen wordt een vacature bij 
de Technische commissie ingevuld. 
Ramona van Winkel heeft  een uurtje 
stage gelopen bij Riet achter de tafel. 
Dit bevalt beide zo goed dat Ramona gelijk 
aangenomen is en plaats neemt in de TC. 
Fijn dat de jongere garde zich gaat 
inzetten voor de club. Succes Ramona. 
Rond 17.30 uur staat er voor de 
liefhebbers een compleet Italiaans buffet 
klaar. Met verschillende pasta’s, lasagna 
en andere heerlijkheden. 

Er is een  initiatief van een aantal jongere 
deelnemers voor een ludieke spontane 
feestavond aan het eind van de dag, 
onder het motto Proud te be Fout.   
Veel jongelui gaan verkleed en hebben 
een gezellige nazit op zaterdagavond. 
 
ZONDAG: vierde dag 
De dag begint met een mooie zon en 
hogere temperaturen. Om 9 uur wordt er 
gestart met de wedstrijden en deze 
duurden tot laat in de avond. Op het 
terras en langs de baan is het een 
gezellige drukte voor jong en oud. 
Het meewerkende zonnige weer en de 
spannende wedstrijden maken het tot een 
mooie zondag. Er zijn opblaasbare 
voetbalveldjes waarop de jeugd zich kan 
vermaken. Rond 17.00 uur kan een bordje 
nasi worden opgeschept. De door Johan 
Goudbeek gebakken sateetjes vinden 
gretig aftrek. Ook op deze dag zijn er 
meer dan 50 wedstrijden gespeeld, weer 
een overvol programma. 
 
MAANDAG: vijfde dag 
Om 9 wordt gelijk gestart met 6 partijen 
op 6 banen. Dit gaat de hele dag door. Op 
het druk bezette terras wordt iedereen 
verrast met de gebruikelijke aardbeien 
met slagroom. Om 15 uur gaan de laatste 
5 partijen de baan op waarna rond 17 uur, 
onder grote publieke belangstelling, de 
prijzen worden uitgereikt. Een 
bijzonderheid willen we nog vermelden: 
Lisa van Pijkeren heeft meer dan 2.15 uur 
staan singelen. Petje af Lisa!  
 
We hebben veel Wezepse winnaars: 
HE 7 1. Jan Wessels 
 2. Dennis van Es  
HE8 1. Tjerk Jan Haga 
HE3 2. Henrico Mud 
HE6 2. Remco Lijnsveld 
DE 5 2. Sascha van der Graaf 
DE8 1. Melissa Spronk 
GD7 1. Michiel Werner/Sylvia Hulshof 
 2. Menno van Pijkeren/Jolanda Mud 
GD6 2. Erwin Hulshof/Esther Bijl 
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VAN DE NIEUWE VOORZITTER BAC 

“De beukjes worden bruin, de beukjes 

worden groen, bij de baan- & 

accommodatiecommissie is altijd wat te 

doen.” 

Deze vrije bewerking van Herman Finkers 

geeft redelijk aan wat voor beeld ik had 

van de baan- en accommodatiecommissie: 

Een groep mensen die lekker klust, tuiniert 

en gezellig samen koffie drinkt.  

HAD…want als nieuwbakken commissielid 

weet ik inmiddels beter en heb ik diep 

respect voor al die mannen en vrouwen 

die vol overgave zorgen dat ons 

tennispark wordt onderhouden, de banen 

er piekfijn bij liggen en dat ons park 

meegaat met de tijd. 

Ook in de komende zomermaanden wordt 

er druk gewerkt aan het onderhoud en de 

optimalisatie van ons tennispark. Een 

kleine greep uit de vele acties die staan 

gepland voor de komende maanden: 

 De nieuwe(!) barkrukken 

 De douchewanden in de kleedkamers 

 De keukendeuren 

 Het speeltoestel krijgt een nieuw likje 

verf onder de bezielende leiding van 

B&A commissielid Henk Meijer.  

 

Medio juli gaat een afvaardiging naar een 

demonstratieavond over LED-

baanverlichting in Apeldoorn. Hier is 

afgelopen jaren al onderzoek naar 

verricht.  

Met alle snelle technologische (en 

bestuurlijke) ontwikkelingen houden we de 

vinger aan de pols wat betreft de 

mogelijkheden voor verduurzaming van 

ons tennispark. 27 juni wordt er door de 

gemeente Oldebroek vergaderd over de 

financiële ondersteuning van 

sportverenigingen binnen de gemeente. 

De financiële situatie van de gemeente is 

zorgelijk en subsidies zijn dan snel 

gevonden om op te bezuinigen. Ook onze 

vereniging ontvangt jaarlijks subsidie van 

de gemeente. Er ligt een taak om de 

gemeente duidelijk te maken wat de 

waarde is op economisch, sociaal en 

gezondheidsgebied van onze prachtige 

sportvereniging. En met zo’n grote focus 

vanuit de gemeente op verduurzaming 

liggen er wellicht weer kansen voor WTC. 

 

Maandag 1 juli gaan we met een groep 

WTC-leden het onkruid op het park te lijf. 

Want we hebben een prachtig park, maar 

om het zo prachtig te houden moet het 

intensief worden onderhouden. Daarover 

gesproken: Volgend jaar in maart hebben 

we de WTC Wilde Schoffel- en 

Wiedweken. In deze drie weken willen 

we met elkaar zorgen dat we de 

competitie weer starten op een piekfijn 

verzorgd tennispark. Daarover later meer. 

Kan je niet wachten en wil je ook aan de 

slag? Of heb je nog goede tips, ideeën, 

wensen of vragen? Ik hoor graag van je!  

 

Met vriendelijke groet, Marnix Bijl 

 

Baan- en accommodatiecommissie 
 Contactpersoon Marnix Bijl 
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VERNIEUWDE CLUBAPP EN WEBSITE 

De KNLTB heeft afgelopen periode een 

aantal wijzigingen doorgevoerd.  

Een aantal zaken spelen zich achter de 

schermen af, zoals de nieuwe financiële 

module, ledenadministratie en verbeterd 

beheer van de website. Zo hebben we de 

website nader kunnen vullen met 

informatie en aantrekkelijk kunnen maken 

met foto’s. Ben je bijvoorbeeld op zoek 

naar de nieuwsbrief van mei, dan kun je 

deze nu ook downloaden vanaf de website 

van WTC. Tevens is bijvoorbeeld de 

activiteteitenkalender terug te vinden op 

de site. 

Ook de Clubapp is verbeterd. Met de 

clubapp heb je alle informatie van de club 

altijd bij de hand (als je je mobiel mee 

hebt).  

Hier vind je bijvoorbeeld informatie over: 

 Clubnieuws. Via pushberichten blijf je 

direct op de hoogte van bijvoorbeeld 

toernooien en activiteiten 

 Toegang tot de ledenlijst 

 Planning en uitslagen van de competitie 

 Bardienstplanner 

Afgelopen april (mail 16 april jl) hebben 

alle leden informatie gekregen dat de 

‘oude’ Clubapp vervangen zou gaan 

worden door de nieuwe Clubapp. Vanaf 11 

juni jl is de oude Clubapp niet meer 

beschikbaar. De nieuwe clubapp, deze 

heet ClubApp 1.8,  is in de Appstore of 

Playstore te downloaden. Mochten er 

problemen zijn met het downloaden van 

deze Clubapp laat ons dat dan weten via 

wezepsetennisclub@gmail.com ovv 

Clubapp. We helpen je graag.  

 

Clubapp en website 
 Bijdrage van Annegreet van Wier 

mailto:wezepsetennisclub@gmail.com

