Nieuwsbrief
mei 2019
WTC bestuur
Voorzitter

Fred Huberts

Secretaris

vacant

Penningmeester

Richard van het Ende

Technische commissie

Riet Koekkoek

Jeugdcommissie

Erik van Hagen

Baan / accommodatie

vacant

Activiteiten agenda
11-5 t/m 2-6

jeugdcompetitie za + zo

10-5 t/m 2-6

voorjaarscompetitie vr +za + zo

13 mei

vriendje/vriendinnetje toernooi

15 mei

start woensdagavond competitie

Van de ledenadministratie
We heten de volgende leden van harte welkom. Veel
tennisplezier bij WTC.
Senior
Ingrid Aarnink

Junior
Samuel van den Bosch

Thory Fietje

Zoë van Boven

Filip Kalk

Jens Brem

Mirjan van Gelder

Olivia Okek

Hermen de Haan

Joep van Ommen

Marieke Wolfsen

Damian Mud

Henrico Mud
Joris Ritsma
Melvin ten Hove
Tjerk Jan Haga
Louis Timmerman

Van onze voorzitter
Beste leden van WTC, beste tennisvrienden
Graag schrijf ik een openingsstukje voor de
nieuwsbrief. Een uitstekend initiatief van
enkele leden die het contact tussen leden
en vereniging te karig vonden. Nu kunnen
we ook buiten de ledenvergadering om
nieuws uit de vereniging naar buiten
brengen.
Van de ledenvergadering weten we dat
onze vereniging kleiner is maar volop bloeit.
Actieve leden, veel wedstrijden, vooral in
de competities.
In de nabije toekomst wil het bestuur kijken
of we kunnen besparen op energie. In 't
Harde is een nieuw soort LED verlichting
geïnstalleerd en we gaan zeker eens kijken
of die verlichting ook iets voor ons is. Ook
gaan we uitzoeken of een betere isolatie
van onze kantine een haalbare kaart is.
We houden jullie op de hoogte.
Met sportieve groeten,
Fred Huberts, voorzitter

Volgende Nieuwsbrief eind mei
Kopij voor 25 mei naar wezepsetennisclub@gmail.com
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Technische commissie
Contactpersoon - Jettie de Jong

PROEFLESAVOND
Een terugblik op de proeflesavond van 26
en 29 maart. Verslag van de technische
commissie , wervingsactie Jettie de Jong
en NDO. Er zijn in totaal rond 13 gasten
op onze proeflesuitnodiging afgekomen.
Op de foto de groep van 29 maart. Dit
keer waren er naast losse deelnemers ook
een grote groep van restaurant “De
Zeuven Heuvels” uit Wezep , die via de
public relations/ sponsorcontacten van de
sponsorcommissie op het kennismaken
waren geattendeerd. Mooie winwin.

INVITATIETOERNOOI
Op 3 april vond het invitatietoernooi
plaats. Een hele tafel vol deelnemers,
waarvan de helft WTC leden en de helft
belangstellenden waren. We hebben een
gezellige tennisavond gehad en hopelijk
worden alle gasten ook echt lid
Werving van nieuwe leden is een
doorlopend proces, dus iedereen die een
kennis enthousiast kan maken om een
keer kennis te maken met tennis kan dat
melden via
wezepsetennisclub@gmail.com.

De NDO trainers verzorgden afwisselende
lessen. Mijn verdere inzet is dat wie zich in
april/ mei nog los meldt voor een
proefuurtje tennissen dit met mij kan
afspreken. Dus ken je hiervoor
belangstellenden laat ze me mailen.

Ter info: Voor wie vervolgens besluit lid te
worden, kan gebruik maken van de
scherpe actieaanbieding: een half jaar
lidmaatschap, geen inschrijfkosten, 5
tennislessen, inclusief lenen van een
racket, voor € 105,--
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PLUS VAN DEN HOVEN OPEN
PINKSTERTOERNOOI
De inschrijving voor het pinkstertoernooi is
reeds geopend. Evenals vorige jaren is de
belangstelling weer groot. Hopelijk werkt
het weer mee en maken we er weer een
gezellig toernooi van. Schrijf je nu snel in
via toernooi.nl.

Kiek heeft de hele dag de benen uit het lijf
gelopen om ieder van versnaperingen te
voorzien.
Onder deelnemers zien we een enorm
leeftijd verschil de oudste deelnemer Henk
Rieff van Poseidon Lelystad is 80 jaar en
nog steeds actief op de baan. De jongste
deelnemer onze eigen Harrie Wageman dit
jaar 50 geworden.
Ook kom je vreemde zaken tegen, zoals
iemand die zijn racket kwijt is en moet
spelen. Hoe ziet deze er dan uit dan,
helpen we zoeken. Tja met een oranje
handvat en ik ben alleen in de kantine en
op baan 1 geweest. Jajaja terugvonden
op baan 5.

HET ‘DE WIJNWERELD’ TOERNOOI
Maandag 15 april heeft onder prachtige
weersomstandigheden het De Wijnwereld
50+toernooi plaatsgevonden. 48
deelnemers uit de verre omtrek hadden de
weg naar het Wezeper park gevonden.
Gestart werd er om 10 uur met een
warming-up en daarna konden de spelers
naar de banen.
Omdat we maar banen hebben voor 24
tennissers ging de andere groep 45
minuten in de wacht.
Tijdens de lunch was er een heerlijk
soepje, broodje met een snackje of een
luxe broodje met mozzarella. De catering
was volledig in handen van Kiek de Hoog,
Gerard Blok en Fred Huberts. Zelfs de
soep kwam bij Gerard uit eigen keuken.

Rond 4 uur was de prijsuitreiking met als
eerste prijs een mooie kist wijn met 2
flessen en een kist met 1 fles als tweede
prijs, beschikbaar gesteld door dhr. Marcel
Meulhof van De Wijnwereld uit Zwolle.
Het hele toernooi werd door onze aller
Riet Koekkoek weer op voortreffelijke
wijze begeleid.

WINNAARS VAN HET TOERNOOI
1e prijs

2e prijs

HD

Dick Bijl
Jan Wessels

Frans Castermans
Freek Goudbeek

DD

Margreet Elffers
Margriet Groeneveld

Martha Remery
Karin Karman

GD

Rovère Portier
Karin Karman

Wolter ten Have
Netty van Bentum
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Jeugdcommissie

Contactpersoon - Erik van Haagen

COMPETITIE

VRIENDJE/VRIENDINNETJE MIDDAG

Hierbij wat informatie mbt de jeugd van
WTC. De volgende jeugdteams spelen
competitie:

Op 13 mei as wordt de
vriendje/vriendinnetje tennismiddag
georganiseerd in samenwerking met NDO

ZATERDAG
Gemengd 11 t/m 17 jaar:
Het team staat na 3 wedstrijden
bovenaan in de competitie
ZONDAG
Gemengd 10 t/m 14 jaar (7 kinderen):
Het team staat na 2 wedstrijden
momenteel 6e van de 8 teams
Meisjes 11 t/m 17 jaar (5 kinderen):
Na 3 wedstrijden gespeeld staan ze nu op
plaats 7
Groen 2 (4 kinderen):
Na 2 wedstrijden staan zij momenteel 3e
Oranje 2 (3 kinderen):
Hier wordt na iedere wedstrijd een
winnaar bekend gemaakt|
Rood (2 kinderen):
Hier wordt in principe geen winnaar
ingevoerd. Foto 1e competitiedag Rood.

KRC VAN ELDEREN JEUGDTOERNOOI
KRC van Elderen Open juniorentoernooi
wordt bij WTC georganiseerd op 12 t/m 16
juni 2019. Je kunt je voor 2 juni opgeven
via mijnknltb.toernooi.nl.
Dit gezellige en sportieve toernooi wordt
voor Rood en Oranje op woensdag 12 juni
gespeeld. Groen en Geel spelen op
donderdag tm zondag. Op zaterdag zijn er
gratis pannenkoeken!!!
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Sponsorcommissie
Cor Post, Aalt Oostendorp

NIEUWE SPONSOREN
Sinds vorig jaar hebben wij een zeer
actieve sponsorcommissie. Cor Post en
Aalt Oostendorp zijn zeer voortvarend te
werk gegaan wat resulteert in heel veel
nieuwe en mooie borden langs de baan.
We wanen ons bijna de Johan Cruijf
arena. Deze sponsoren dragen onze club
een warm hart toe en hopen dat, wanneer
er iets te besteden valt, er ook aan hen
gedacht wordt.

Hieronder het mooie bord aan het begin
van het park met alle logo’s van alle
sponsoren.

Steun onze sponsoren want deze
sponsoren steunen onze tennisclub!
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