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Nipt verlies bij Pacelli

zondag 18 november 2012

We spelen deze avond uit bij Pacelli in Zieuwent. Deze club was bij ons bekend vanuit de eerste klasse. De eerste 10 minuten waren erg chaotisch. We verspeelden de bal met foute passes en te weinig
felheid op de bal. De omschakeling van aanval naar verdeding moest sneller Pacelli bracht de bal snel op! We hadden aanvallend moeite met het maken van 1 tegen 1 acties waar wel erg veel ruimte
voor was. Ze stonden 5 - 1 te verdedigen en kwamen erg ver uit. Op het begin wisten we er niet goed mee om te gaan. Na de eerste 10 minuten kwamen wij ook met meer snelheid en konden we elkaar
beter vinden, hieruit kwamen nog mooie acties maar het was geen mooi spel.

In de tweede helft moesten we aanvallend zeker meer brengen. Pacelli kwam erg ver uit in de verdediging waardoor ons midden-achter slecht te vinden was. In de rust hebben we besproken hoe we
hierop moesten reageren, het werkte een aantal keer en hierdoor werd ons spel versneld. Pacelli zakte daardoor iets in waardoor we toch ons spelletje konden spelen wat we gewend zijn. In de tweede
helft kreeg Pacelli veel 2 minuten. Wij speelden een simpele overtal waardoor Sylvia een aantel keren makkelijk scoorde. De scheidsrechters floten redelijk. De communicatie binnen het veld is een
aspect waar nog veel verbetering te behalen valt, we proberen elkaar hierin te sturen. We merken dat dit beetje bij beetje steeds beter gaat. Beide keepsters hebben zichzelf goed laten zien! Uitslag 22-21
verlies!

Aankomende zaterdag 24 november spelen wij thuis om 20.15 uur tegen Lettele Dames 1, wij rekenen dan weer op alle trouwe supporters!

Wessels Keukens Pacelli - Keukenland Wijhe 22-21

Doelpunten: Pauline 8, Sylvia 4, Kelly 4, Janine 2, Lieke, Ilse, Anouk M.

Informatie team < 18 jaar

donderdag 15 november 2012

Op maandagavond 19 november traint en op woensdag 21 november a.s. (aanvang 19.30 uur) speelt het TEAM < 18 jaar een wedstrijd thuis tegen ROHDA B1.
Deze training en wedstrijd is de volgende stap in de opleiding (zie bijlage) van deze talentvolle spelersgroep.
Komt allen kijken!

Team < 18 jr. (Talentenjacht) “Op weg naar “het eerste”

45+ voetbal bij Wijhe ‘92, wie durft!

woensdag 14 november 2012

Sinds september 2012 zijn wij bij Wijhe ’92 gestart met het aanbod van 45+ voetbal. Inmiddels hebben zich 12 leden aangemeld en spelen zij wekelijks met elkaar op de donderdagavond van 20.15 -
21.30 uur onderling een potje voetbal. Doordat niet iedereen elke donderdagavond kan en de overgebleven groep toch graag met voldoende spelers willen spelen, zoeken wij met spoed versterking.
De groep zelf is razend enthousiast over het 45+ voetbal.
Als het jou leuk lijkt om mee te doen, kom dan gewoon op donderdagavond vanaf 20.15 uur meedoen.
Dus, wie durft!

Neem voor meer informatie contact op met Lambert Eikelboom, coördinator 45+voetbal (0570-524393).

Vierde Beltona competitie wedstrijd

woensdag 14 november 2012

Na het 5-1 verlies tegen Alcides onder 21 jaar, mag Wijhe ’92 onder 21 jaar aanstaande dinsdag 20 november zich opmaken om te spelen tegen IJVV onder 21 jaar. De wedstrijd zal plaatsvinden bij
IJVV. Kom deze mannen ook aanmoedigen op sportpark Den Uithoek, gelegen aan de Bergweg 3, in Ijsselmuiden. Aanvangstijd is 19.30 uur.

5-2 winst op AJC '96

zondag 11 november 2012

De afgelopen weken was er weinig reden tot juichen voor de trouwe Wijhe supporters. Zowel het 1e als het 2e team verloren keer op keer. Vandaag brak voor beide teams de zon door, er werd
overtuigend gewonnen. Het 2e won met 4–1 bij MVV, ons eerste elftal boekte een vferdiende overwinning op AJC '92.

Op deze zonnige zondagmiddag waren de weer talrijk aanwezige Wijhe '0 supporters er getuige van hoe sterk onze ploeg mentaal is. Vorige week een dikke zeperd bij PH, vandaag werd AJC met
gemak verslagen.

Wijhe '92 domineerde vrijwel de gehele wedstrijd en gezien het aantal kansen dat werd gecreerd, had Wijhe nog wel meer doelpunten moeten maken. Trainer Booij had Luuk Nijman als rechterspits
opgesteld, wat een goede zet bleek. Luuk was constant aanspeelbaar, gaf goede voorzetten en scoorde.

Al in de 6e min. kwam Wijhe '92 op voorsprong. De sterk spelende Nick Dokman brak op rechts door en leverde een panklare voorzet af op de goed meegelopen Marijn Platenkamp, die van dichtbij
scoorde 1–0. Even daarvoor redde invaller doelman Jorn Kleineschaars namens Wijhe '92 knap op een inzet van een AJC-spits.

Met goed verzorgd voetbal hield Wijhe het initiatief. De aanvallen werden van achteruit opgebouwd, onze spitsen werden goed bereikt en waren gevaarlijk. Marijn Platenkamp werd zoals het leek in de
16-m. onderuit gehaald door de keeper van AJC, de overigens goed fluitende scheidsrechter Roosenburg zag dit anders en gaf geen penalty. Even later had Ricardo Heerink (goed op dreef) de kans om
de score te verhogen, maar zijn schot was te zacht.
In de 29e min. werd het dan tch 2–0 door een van richting veranderd schot van Nick Dokman. Verder gebeurde er in de 1e helft niet veel meer en werd met deze stand de rust bereikt.

Na de thee pakte Wijhe de zaken direkt goed aan en AJC werd achteruit gedwongen. Een grote verdedigingsfout van onze gasten bracht Marijn Platenkamp alleen voor de AJC keeper, helaas faalde
Marijn. Uit het niets werd het 2–1. Vanaf een meter op 25 werd de bal op ons doel geknald door Nick Ensink van AJC. Keeper Jorn Kleineschaars stond erbij en keek er naar: 2–1
Onze supporters begonnen hem al te knijpen. AJC zou nu de smaak wel eens te pakken kunnen hebben en er waren enkele hachelijke situaties voor ons doel. Daarna was het eigenlijk alleen maar Wijhe
'92 wat de klok sloeg. Kansen waren er voor Ricardo Heerink, Luuk Nijman en Corben van den Berg raakte de lat.
Mitchell Kramer kwam in de ploeg voor de geblesseerde Jelle Mulder. Luuk Nijman zag in de 82e min. kans om, na een knappe actie van Ricardo, haast staand op de doellijn nog over te schieten. In de
86e min. bracht Luuk wel de 3–1 op het scorebord. Marijn Platenkamp was de aangever.
In de 90e min. versierde Niek Smudde namens AJC nog een penalty, die door hemzelf werd verzilverd.
De koek was nog niet op, met een hard schot werd het 4 – 2 door Mitchell Kramer, die op een goede invalbeurt kan terugzien.
De 5–2 eindstand werd uit een penalty op het scorebord gebracht door Ricardo Heerink nadat de doorgebroken Luuk Nijman onderuit was gehaald door de linksback die met rood kon vertrekken.

Geweldig om mee te maken dat onze ploeg zoveel veerkracht toont. Deze overwinning was dik verdiend en dat we toch wel kunnen scoren is vandaag ook bewezen.

Als onze jongens dit goede voetbal volgende week kunnen voortzetten in de uitwedstrijd tegen buurman Heino, zijn ze daar nog niet klaar met Wijhe.
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foto 1 foto 2 foto 3 foto 4

Wijhe '92 – AJC ’96 5–2
6e min. 1–0 Marijn Platenkamp
29e min. 2–0 Nick Dokman
53e min. 2-1 Nick Ensink
86e min. 3–1 Luuk Nijman
90e min. 3–2 Niek Smudde (pen)
91e min. 4–2 Mitchell Kramer
94e min. 5–2 Ricardo Heerink (pen)

Alles over 2e klasse J

22-21 winst op Wasmeer

zondag 11 november 2012

Dit weekend de wedstrijd tegen de dames van Wasmeer op het programma. Voor ons een totaal onbekende tegenstander. Wat we wel wisten is dat ze een kleine selectie hebben maar toch constant door
blijven gaan. We waren dus gewaarschuwd.

We begonnen de wedstrijd deze keer redelijk, dat wil zeggen, we stonden niet gelijk na 10 minuten een aantal doelpunten achter.
In het begin van de eerste helft haden we wat moeite met hun cirkelspeelster die een aantal keren goed vrij gespeeld werd.
Wij waren soms net een stapje te laat waardoor we tegen 2-minuten tijdstraffen en een aantal strafworpen aanliepen.
Gelukkig konden we via ons tempo in de break out en een aantal mooie afstandsschoten goed bij blijven waardoor de ruststand 8-9 was.

In de rust overlegd dat we onze aanvallen goed op moesten blijven zetten en goed fel te blijven. Ook het tempo moest erin blijven want daar had Wasmeer nog wel eens moeite mee.

Zo gezegd zo gedaan zou je zeggen.
Het tempo bleef er wel goed inzitten alleen maakten we niet alle kansen af in de tweede helft. We konden halverwege de tweede 30 minuten eindelijk een klein gaatje van 3 doelpunten creeren en het
publiek ging nog eens achter ons staan. Moet voldoende zijn zou je zeggen.. Helaas verzuimden we het om op dat moment door te zetten en de voorsprong uit te bouwen. Constant bij een score van een
ons kregen we weer een tegendoelpunt. Het was vooral hun middenopbouwer die het spel maakte en waar we geen vat op kregen.
Toen er nog 30 seconden op de klok stonden werd het toch nog weer naar spannend. Iets waar we de laatste tijd erg goed in zijn. Een break out werd in de laatste 20 seconden niet goed uitgespeeld en
het verschil was met 1 punt nog minimaal. Betekende dus dat de dames van Wasmeer nog 1 keer in de aanval konden gaan.....
Gelukkig voor ons werd de bal gestopt en waren de 2 punten veilig! (eindstand 22-21)

Het zou voor de bloeddruk van de speelsters en het publiek toch fijner zijn als we het de volgende keren iets minder spannend maken! Bij deze willen we graag ons publiek bedanken die ons hierheen
gesteund hebben! Tot de volgende wedstrijd!

Vernieuwde parkeerplaats dankzij BinQ

vrijdag 9 november 2012

WIJHE - De gemeentelijke parkeerplaats bij sportpark Zandhuisweg in Wijhe is verkeersveiliger gemaakt en opgeknapt. Naast de gemeente hebben vrijwilligers van SV Wijhe'92 en BinQ-ers van
Klink-Nijland zich ingezet. "Dit unieke samenwerkingsverband heeft tot een prachtig resultaat geleid", aldus de gemeente in een persbericht.
passage uit de Stentor
(bron: de Stentor)

Verslag PH Almelo - Wijhe '92

zondag 4 november 2012

Het gaat niet goed met de prestaties van onze selecties. Zowel ons 1e en 2e leden vandaag alweer de 4e nederlaag op rij. Het is duidelijk dat het roer om moet, want het gaat uiteindelijk om de punten.
Het veldspel is echt niet slecht, maar persoonlijke fouten doen ons de das om. Vandaag was dit de oorzaak van 3 van de 4 PH doelpunten, en als dat gebeurt win je geen wedstrijden. Ook gleden onze
spelers op het gladde veld meer uit als die van PH. Het is misschien geen slecht idee om eens bij Jan de Boer langs te gaan om het juiste schoeisel voor zulke gladde velden aan te schaffen.
PH heeft wel de spelers die deze fouten genadeloos afstraften.

In de 10e min. werd het 1-0 doordat keeper Mario Heimeriks niet resoluut de bal wegstompte. Hij liet de bal los en deze werd simpel binnengetikt.
Op slag van rust vergiste verdediger Corben van de Berg zich in een crosspass, liet de bal van zijn voet springen en was daarna te laat. Spits Sander Bekhuis wist hier wel raad mee 2–0.
Wijhe had voor rust ook nog wel enkele kansjes, maar het was steeds net niet.

Na de thee probeerde onze ploeg het echt wel, maar er werd vaak te slordig gespeeld. We waren de bal zo weer kwijt. Toch was Jelle Mulder in de 63e min. dicht bij de aansluitingstreffer. In de zelfde
min. lag de 3–0 achter Mario. De terugspeelbal van Chris Roos op Nik Mulder was eigenlijk te zacht, maar Nik nam toch het risico om zijn tegenstander uit te spelen, hetgeen mislukte.
De doorgebroken spits werd binnen de 16-m. neergelegd door Mario hetgeen hem direkt rood opleverde (hij had al geel voor mopperen). Jorn Kleineschaars verving Mario maar kon de toegekende
strafschop niet stoppen: 3–0 door Ruud Gasthuis.
In de 67e min. werd een penalty wegens hands benut door Jelle Mulder: 3-1. Daarna stapelde Wijhe '92 fout op fout en mocht van geluk spreken dat PH dat niet uitbuitte.
In de 80e min. was een fluitsignaal van scheidsrechter Middel voor een terugspeelbal??? van zeker 30m. er de oorzaak van dat hij de wedstrijd even staakte. De spelers van Wijhe '92 hadden hier terecht
commentaar op want de bal werd niet bewust teruggespeeld. Toch moeten onze spelers(en ook supporters) ophouden met zeuren. We kregen voor aanmerkingen op de leiding 4 gele kaarten en dat is
veel te veel zeker als het slecht gaat en is de scheidsrechter nog zo slecht. We hebben jullie en de punten hard nodig.
De scheids besloot toch maar om de wedstrijd uit te spelen en begon met een vrije trap voor die gewraakte terugspeelbal op 6 m. voor ons doel en die ging er tot overmaat van ramp ook nog eens in:.
4–1. Dit werd ook de eindstand.

Uithuilen en volgende week opnieuw beginnen met frisse moed tegen AJC. Hou de moed erin en help elkaar. Geef nog wat extra’s en dan komt het vast nog wel goed.
Vanavond is ons eerste+staf te gast bij super-supporter Hein en zijn vrouw Tonnie om daar wat te eten en een biertje te drinken. Hein kennende zorgt hij er wel voor dat de moed erin blijft.

Alles over 2e klasse J

Nieuws vanuit voetbal- scheidsrechterscommissie

dinsdag 6 november 2012

Plezier!!
Het leiden van voetbalwedstrijden is ook een sport en voor een vereniging als Wijhe ‘92 met op dit moment 960 leden en zo’n 40 teams in competitie zijn verenigingsscheidsrechters van grote
betekenis. De verenigingsscheidsrechter is verantwoordelijk voor het naleven van de regels en staat voor de taak wedstrijden op een zodanige manier te leiden dat de spelers het spel met plezier spelen,
beleven en leren. De verenigingsscheidsrechters hebben plezier in het leiden van wedstrijden.

De verenigingsscheidsrechter heeft vijf hoofdtaken:
1. Volgen van het spel en toepassen van de spelregels;
2. Optreden bij beslismomenten;
3. Communiceren met spelers;
4. Afhandelen formaliteiten (administratie);
5. Bijwonen van scheidsrechtersbijeenkomsten.
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De verenigingsscheidsrechter heeft een positieve instelling, voelt zich betrokken bij het wel en wee van de vereniging, heeft fairplay hoog in het vaandel staan en staat open voor begeleiding door een
praktijkbegeleider.

De scheidsrechterscommissie bestaande uit:
• Scheidsrechtercoördinator senioren Frank Heideman
• Scheidsrechtercoördinator junioren (A-B-C-jeugd) Tonnie Grave
• Scheidsrechtercoördinator pupillen (D-E-F-jeugd) Harriet Hoekstra
• Voetbalvoorzitter a.i. Adrie Bolijn
• Praktijkbegeleider en opleider Henk Dijkslag
• Contactpersonen uit de jeugdcommissie Rob van Aefst/Marco Bruggeman
is actief op zoek naar scheidsrechters.

Inmiddels hebben er zich al 11 jeugdige belangstellenden aangemeld. Met nog een aantal enthousiastelingen zal er begin 2013 een opleiding worden georganiseerd.
Aanmelden kan bij bovenstaande personen.

Namens de scheidsrechterscommissie
Adrie Bolijn

Verslag Kwiek 2 - Keukenland /W92

zondag 4 november 2012

Kwiek - Wijhe92 28-24
Na een fanatieke warming-up begonnen we vol goede moet aan onze wedstrijd tegen kwiek. Helaas stonden we er niet in het begin van de wedstrijd waardoor kwiek al snel uit liep naar een 7-1
achterstand voor ons. Hier lieten wij het natuurlijk niet bij zitten en in de rust was het dan ook gelijk spel door een paar mooi uitgespeelde ballen. Ruststand14-14.

Alles nog mogelijk, als we onze kansen benutten! Kwiek maakte het onze dekking vrij lastig en wij maakten helaas onze kansen in de aanval niet af.kwiek kwam in ondertal 3 man tegen volledige
bezetting van ons en toch weet kwiek hier een doelpunt uit te slaan. We hebben ons spelletje vandaag niet slim gespeeld. onze punten tegen Kwiek hebben we laten liggen, dit had niet gehoeven. Snel op
naar onze volgende thuiswedstrijd om 20.15 uur tegen Wasmeer.

Doelpunten: Pauline 6, Anouk M 4, Kelly 4, Jessica 3, Janine 2, Mareille 2, Sylvia 2, Lieke 1

Door: Jessica

Verslag Handbal A1

zondag 4 november 2012

Een verslag is te vinden op pagina "handbalteams/junioren" team A1 tabblad wedstrijdverslag

Wedstrijdverslag handbal bij Airplay

dinsdag 30 oktober 2012

Op "Airplayradio.nl" is een verslag te lezen van de wedstrijd Keukenland/Wijhe'92 - Wesepe
wedstrijdverslag bron: "www.airplayradio.nl"

Persbericht ledenvergadering

dinsdag 30 oktober 2012

Op de jaarlijkse ledenvergadering van Wijhe’92 gehouden op maandag 29 oktober 2012 hebben de leden het bestuur groen licht gegeven om het plan voor de bouw van een tribune uit te voeren. Lees
meer ...

Verslag Wijhe '92 - de Zweef

zondag 28 oktober 2012

Het is Wijhe ’92 opnieuw niet gelukt een wedstrijd te winnen. Vandaag was daar toch een goede gelegenheid voor. Tegenstander de Zweef uit Nijverdal stond ook in het “rechter rijtje” met één punt
minder. Wijhe '92 stond ervoor bekend dat ze relatief weinig goals weggaven, maar de laatste 2 wedstrijden kregen we er maar liefst 7 tegen (incl.vandaag)

In de eerste helft waren de betere kansen voor de Zweef. In de 12e min. werd er niet resoluut verdedigd en het was Tom Hegeman, die de door keeper Mario Heimeriks losgelaten bal binnen kon tikken
0–1. Wijhe '92 werd sterker en de Zweef moest achteruit. Mogelijkheden waren er voor Jelle Mulder en Bart Pol, maar konden het net niet vinden. Ruststand 0–1

De 2e helft was nog maar net begonnen of het was al 0–2 door Niels Hegeman, die keeper Mario passeerde. Een paar minuten later schoot Ricardo Heerink namens Wijhe '92 net naast. Wijhe '92 zette
aan en de Zweef moest achteruit. Dat leverde een paar corners op. In de 74e min. werd het zelfs 0-3 door Pascal Galgenbeld die de bal uit een snelle counter simpel binnen kon tikken. Wie had gedacht
dat de wedstrijd gespeeld was zat mis, want in de 82e en 83e min. werd het 2–3 door respectievelijk Luuk Nijman en Marijn Platenkamp. Dit was ook de eindstand.

We kunnen dus wel scoren al beginnen we daar veel te laat mee. Dus jongens volgende week in de uitwedstrijd tegen PH uit Almelo maar direkt beginnen met scoren, zo moeilijk is dat blijkbaar niet.
Positief was de invalbeurt van Niels Ruiter die nog 20 min. mee mocht doen in de plaats van Bart Pol. Niels had een groot aandeel in het 2e doelpunt van Wijhe en liet verder zien dat hij het nivo wel
aankan. Ook Chris Roos kon na een maand blessureleed nog een kwartiertje meedoen.

Wijhe’92 – de Zweef 2–3
12e min. 0–1 Tom Hegeman
46e min. 0–2 Niels Hegeman
74e min. 0–3 Pascal Galgenbeld
82e min. 1–3 Luuk Nijman
83e min. 2–3 Marijn Platenkamp

Alles over 2e klasse J

Verslag Keukenland/W92-Wesepe

zondag 28 oktober 2012

De tegenstander van vandaag, Wesepe. Na 2 wedstrijden spelen houden zij de eerste plek bezet. In de voorbereidingen zijn we ze al een keer tegen gekomen, dus we wisten er het een en ander van.
Tijdens de voorbespreking werden alle punten van deze voorbereidingswedstrijd nog is behandeld, om zo goed van start te gaan in deze competitiewedstrijd. Iedereen had er het volste vertrouwen in,
dus met deze gedachten begonnen we uiteraard de wedstrijd.
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De wedstrijd startte matig,en wij misten redelijk wat kansen. Wesepe daarentegen gooide hun kansen er wel in en dus keken wij al snel tegen een achterstand aan. Maar na de wedstrijd van vorige week
is wel gebleken dat we in staat zijn dat weer recht te zetten! Zo gingen we met een stand van 11-11 de rust in. De wedstrijd kon nog alle kanten op.

Na de rust kwamen we meer in ons eigen spel. Door op snelheid te blijven spelen en goede druk te zetten kwamen er kansen. Over en weer werd er gescoord, de stand liep gelijk op. Tot de laatste
minuten aan toe werd er gescoord en de stand bleef maar gelijk worden. Met een stand van 22-22 op het scorebord ging het eindsignaal, 1 punt binnen dachten we. Maar er moest nog een vrije bal
genomen worden, en deze ging er tot grote teleurstelling in. Leermomentje. Zoiets gebeurd hopelijk één keer en niet weer.

Helaas hebben we uit deze wedstrijd geen punten weten te slepen. Wel hopen we natuurlijk op jullie support volgende week! Dan spelen we op zondag om 13.15 tegen Kwiek in het Tijenraan.

Doelpunten:
Anouk Mulder 6, Janine 4, Pauline 3, Maud 3, Mareille 2, Anouk Westerbeek 2, Kelly 1, Lieke 1

Door: Anouk Westerbeek

Informatie Beltona-competitie

dinsdag 23 oktober 2012

Derde Beltona competitie wedstrijd
Na het 2-2 gelijkspel tegen vv Berkum onder 21 jaar, mag Wijhe ’92 onder 21 jaar aanstaande dinsdag 30 oktober zich opmaken om te spelen tegen Alcides onder 21 jaar. De wedstrijd zal plaatsvinden
bij Alcides. Kom deze mannen ook aanmoedigen op sportpark de Hoef, gelegen aan de Ambachtsweg 11, 7943 AE in Meppel. Aanvangstijd is 19.30 uur.

ledenvergadering

zaterdag 20 oktober 2012

Maandag 29 oktober om 20.00 uur wordt de jaarlijkse ledenvergadering gehouden. Hierbij worden alle leden vanaf 16 jaar uitgenodigd. Agenda

Wedstrijdverslag WVC 1 - Wijhe '92 1

zondag 21 oktober 2012

Vanmiddag heeft ons eerste opnieuw een nederlaag moeten incasseren. Er werd kansloos verloren van het 100-jarige WVC. Het kansloze zit hem vooral in het feit dat we de geboden kansen op dit
moment niet weten te benutten. WVC weet daar wel raad mee en van de 4 kansen voor de rust werd er 3x uit gescoord. Deze ploeg speelt ook nog eens goed verzorgd voetbal, en is heel gevaarlijk in de
omschakeling van verdediging naar aanval.

In de 5e min. werd het 1 – 0 door Vanja Kokor, die een goed opgezette aanval knap afrondde met een bekeken schot in de linkerhoek, keeper Mario Heimeriks was kansloos. In de 10e min. kon Wijhe
langszij komen, maar de WVC keeper stopte het schot van Nick Dokman. Even later werd de bal slecht weggewerkt door Wijhe en het was Stan Heinen, die tussen 3 Wijhe verdedigers raak kon
schieten. 2 – 0 Wijhe was hierdoor niet aangeslagen en er volgde een periode dat er volop kansen waren om de score een ander aanzien te geven. Bas Mulder en ook Ricardo Heerink konden het net niet
vinden helaas. Voetballend was onze ploeg niet veel minder, maar voor het doel lukt het niet. In de 36e min. volgde de genadeklap; opnieuw werd er niet resoluut uitverdedigd en er volgde een hard
schot. Mario kon de bal niet vasthouden en de rebound was voor Timothy Gernaat: 3 – 0.

Na de rust was Wijhe niet in staat om de bakens te verzetten. Het was WVC dat opnieuw het initiatief nam. 2x werd de lat boven Mario geraakt. In de 60e min. werd middenvelder Nick Dokman
gewisseld voor aanvaller Bart Pol en 10 minuten later moest Ricardo Heerink er geblesseerd af, Jasper Kok verving hem. Ook Ruud Pol werd gewisseld voor A-junior Niels Ruiter die zeer gedreven
speelde en een goede indruk achterliet. Het siert onze jongens dat ze het bleven proberen maar moesten toch nog in de laatste minuut nog een treffer incasseren. Het was opnieuw Timothy Gernaat die
op de goede plaats stond om de 4-0 binnen te tikken.

Volgende week moeten we thuis tegen de Zweef uit Nijverdal en als we het goede spel weer kunnen brengen, en veel overtuigender kunnen zijn met de geboden kansen, kon er wel eens weer een
overwinning inzitten. Dus allemaal komen kijken.

WVC – Wijhe ’92 4–0 (3-0)
5e min. 1–0 Vanja Kokor
15e min. 2–0 Stan Heinen
36e min. 3–0 Timothy Gernaat
90e min. 4–0 Timothy Gernaat

Alles over zondag 2e klasse J

Wijhe ’92 start met G-handbal

woensdag 17 oktober 2012

In navolging van G-voetbal wordt nu ook gewerkt aan G-handbal bij Wijhe’92. Door een initiatiefgroep onder leiding van Sharina van Dort en Karin Leerkes, is een Plan van Aanpak opgesteld. Het
bestuur heeft dit initiatief ondersteund. De opstartfase kan nu dus beginnen. Zo is a.s. zaterdag 20 oktober van 11.00-12.00 uur een kennismakingsochtend in De Lange Slag te Wijhe. Voor meer info zie
de Flyer met de uitnodiging van de initiatiefgroep. Met dit initiatief toont Wijhe’92 aan dat het meer is dan alleen sport en ook haar maatschappelijke betrokkenheid toont.

Beltona

zondag 7 oktober 2012

Goede start voetbal <21 in Beltona-competitie

Na de 4-1 winst tegen IJVV onder 21 jaar mag Wijhe ’92 onder 21 jaar aanstaande dinsdag 9 oktober zich opmaken om te spelen tegen vv Berkum onder 21 jaar. De wedstrijd zal plaatsvinden bij vv
Berkum. Kom deze mannen ook aanmoedigen op sportpark de Vegtlust, gelegen aan de Boerendanserdijk 53-55, 8024AE in Zwolle. Aanvangstijd is 19.30 uur.

Peter Jansen nieuwe trainer Wijhe '92

vrijdag 23 november 2012

Komend seizoen wordt Peter Jansen (40 jaar) uit Vorden de nieuwe trainer van de voetbalselectie van Wijhe’92. Hij is de afgelopen 6 jaar trainer geweest van SC Lochem ... Lees meer

Nieuwsbrief 50 m.b.t. parkeerplaats

vrijdag 23 november 2012

Op vrijdag 9 november was de oplevering van de parkeerplaats op het sportcomplex van Wijhe’92 aan de Zandhuisweg door de firma Klink-Nijland aan Wijhe’92 en de gemeente Olst-Wijhe. Mede
door de inzet van vrijwilligers van Wijhe’92, die heel wat uren hebben ... Lees meer
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B3 elftal najaarkampioen

zaterdag 24 november 2012

Afgelopen zaterdag 17 november 2012 heeft het voetbalteam B3 van Wijhe’92 het najaarskampioenschap bekroond met een afgetekende 9-0 winst op Nieuwleusen B3. Lees meer ...

Handbalwinst op Lettele

zondag 25 november 2012

Vandaag de wedstrijd tegen Lettele dames 1. Na een gezellige theeleut en triggerende voorbespreking en een goede warming-up begonnen we deze wedstrijd sterk.
De eerste 10 minuten zetten we goede druk op de verdediging van Lettele waardoor er een paar mooie doelpunten vielen en we zo op voorsprong kwamen.
Een kleine aanpassing in de dekking van Lettele zorgde ervoor dat onze aanval meer onder druk kwam te staan. Hier hadden wij moeite mee. De ruststand 14-14.
Na de rust bleven we knokken voor elk doelpunt en vochten we voor de punten. We lieten ons zelfs niet gek maken toen we verder moesten met 1 scheidsrechter. De andere scheids viel uit met een
kuitblessure.
Heerlijk voor ons was de volle tribune en het publiek dat met ons meeleefden. Volgende week spelen we op zondag 2 december uit bij OBW. Het is een “verre” reis, maar heeft u op de zondag niets te
doen, wij kunnen uw steun goed gebruiken.
In de rust ging de taart naar Lettele en sprak het publiek af de punten in Wijhe te houden. Wij hebben ons aan deze afspraak gehouden net als in de wedstrijd tegen Wasmeer. Uitslag 30-27

Doelpunten: Mareille 6, Pauline 6, Anouk M 5, Kelly 4, Sylvia 4, Janine 3, Jessica 1, Ilse 1

P.s. Verzoek aan de verslaggeefsters om uitslagen te vermelden, dit is nu door de redactie toegevoegd!!!!!!!

Informatieboekje 2012-2013

zaterdag 1 december 2012

Bijgaand de informatiegids voor de laatste keer vervaardigd door Herman Visser. Zelf stelt Herman in de gids:
"Dit is mijn tiende en het laatste informatieboekje dat ik heb samengesteld. Ik hoop dat mijn opvolger net zo veel plezier zal hebben met het samen stellen. Als ik dat al die jaren heb gehad."

Wij als vereniging danken Herman voor het verzamelen en het verzorgd samenstellen van alle gegevens in al die jaren in gidsvorm.

download informatiegids

Veiligheid op de parkeerplaats

zaterdag 1 december 2012

Ook nu de parkeerplaats heringericht is, blijft het bestuur van Wijhe’92 aandacht vragen voor de verkeersveiligheid. Met een gescheiden inrij- en uitrijstrook is het de bedoeling daar óók
als fietser gebruik van te maken. Lees meer ...

In memoriam Astrid Schuiling

zaterdag 1 december 2012

Op vrijdag 30 november 2012 is veel te vroeg overleden

Astrid Schuiling

Na een ziekte die zich reeds vorig jaar openbaarde, leek het begin dit jaar de goede kant op te gaan. De teleurstelling was des te groter toen bleek dat de ziekte terug was gekomen. Lees meer ...

Puntendeling bij OBW 20-20

zondag 2 december 2012

Onze wedstrijd had vandaag een bijzonder begin. Ter nagedachtenis aan Astrid Schuiling hielden we 1 minuut stilte en speelden we vandaag met een rouwband.
We begonnen rommelig. Dit was ook te zien aan de stand. Een 4-2 achterstand. Na 10 minuten pakten we het goed op. Er kwam tempo in het spel. Hierdoor kwamen er mooie acties. De ruststand was
dan ook 8-10 in het voordeel van ons.

Na een kleine rust pauze begonnen we met volle moed aan de tweede helft. We gingen flitsend van start, we liepen uit tot 5 doelpunten voor. Totdat OBW het niet meer met sportief spel aan kon. Hierbij
vlogen de 2 min bij hun om de oren. De onrust in en om het veld maakten dat we zelf ook niet de rust konden bewaren. We konden daardoor niet goed genoeg gebruik maken van de overtal. Dat leidde
bij ons ook tot een aantal 2 minutenstraffen. Daarnaast begon het publiek zich ook met het spel te bemoeien. De sfeer werd daardoor zeker niet beter. Doordat het publiek achter OBW ging staan, kregen
ze de kracht om de 5 punten voorsprong van ons in te halen. De 20-20 viel dan ook in één van de laatste minuten. Dit was voor ons niet meer recht te zetten.

We hebben helaas 1 punt verloren. Eindstand: 20-20

Doelpunten:
Anouk M 7, Pauline 4, Ilse 2, Jessica 2, Mareille 2, Kelly, Lieke, Janine

Uitslag "grote clubactie"

zondag 2 december 2012

De prijsuitslag van de grote clubactie is bekend. De trekkingslijst kunt u vinden op www.clubactie.nl/trekking .Wij willen alle lotenverkopers van de C en D teams van de handbal en D en E teams van
de voetbal van Wijhe ’92 hartelijk danken voor hun grote inzet. Lees meer ...

Overtuigende winst op Tubantia

zondag 2 december 2012

Vanmiddag werd na een woordje vooraf door voorzitter Martin Westerbeek ter nagedachtenis aan "lid van verdienste" Astrid Schuiling een indrukwekkende minuut stilte gehouden. Om die reden
speelde het eerste dan ook met rouwbanden om.

Wat betreft de wedstrijd heeft ons eerste zichzelf vanmiddag een mooi Sinterklaaskado gegeven door verdiend te winnen van Tubantia, dat gelijk in punten met Wijhe in de onderste regionen van de 2e
klasse J staat. Dus moest er gewonnen worden en dat gebeurde.
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Vanaf het begin lag het initiatief bij Wijhe. Tubantia moest achteruit, maar was niet ongevaarlijk bij uitbraken. In de 10e min. hielp Tubantia Wijhe aan de voorsprong, hun linkerverdediger maaide over
de bal. Dat had Luuk Nijman, die vandaag weer een puike pot speelde als rechterspits, prima in de gaten en kon alleen op de Hengelose keeper afgaan. Luuks schot werd losgelaten door hem. De slim
meegelopen Ricardo Heerink kon gemakkelijk binnentikken: 1 – 0. Daarna kreeg Wijhe '92 nog enkele mogelijkheden, maar het was Timo Mulder die namens Tubantia een verdedigingsfout van Wijhe
zeer fraai afstrafte in de 25e minuut. Tot aan de rust kreeg Wijhe nog kansen, Jelle Mulder, Bas Mulder en Ricardo Heerink wisten hiervan niet te profiteren.

Na de rust werd Tubantia direkt acheruit gedrukt. Wijhe '92 kwam in de 25e min. op voorsprong door een mooie 1/2 tussen Bas Mulder en Eddy Wichems. De laatste gaf met een bekeken schuiver de
Hengelose keeper het nakijken: 2–1.
Wijhe '92 bleef de betere ploeg, vooral Ricardo Heerink zorgde met zijn solo’s voor veel gevaar. Tubantia kwam haast niet meer in de buurt van ons doel. In de 73e min. werd Ricardo neergelegd op
zo’n 20 meter van het Tubantia doel. Jelle Mulder benutte deze vrije trap op fraaie wijze, door de bal onhoudbaar in de hoek te knallen: 3–1. Met nog 10 min. te spelen werd de geblesseerde Nick
Dokman gewisseld voor Mitchell Kramer, die nog een grote kans miste, afleggen had zeker een goal opgeleverd.

Het bleef bij 3–1 en is Wijhe '92 weer een paar plaatsen gestegen.
Volgende week uit naar het hoog geklasseerde Dieze-West, dus allemaal mee naar Zwolle.

Wijhe ’92 – Tubantia 3–1
9e min. 1–0 Ricardo Heerink
25e min. 1–1 Timo Mulder
52e min. 2–1 Eddy Wichems
73e min. 3–1 Jelle Mulder

Alles over 2e klasse J

B2 najaarskampioen

maandag 3 december 2012

De Boys van Wijhe’92 B2 zijn kampioen geworden op een manier waarop je kampioen wilt worden. In een directe confrontatie werd de enig overgebleven concurrent Haarle B1 met 0-2 verslagen. Lees
meer ...

Aanpassing procedures

maandag 3 december 2012

Op pagina "clubinfo" staat onder "afspraken en procedures" de gewijzigde procedures beschreven m.b.t. het besproeien en verlichting op het hoofdveld.

Op pagina "ledenadministratie" is het aanmeldingsformulier vernieuwd en is een adres-wijzigingsformulier toegevoegd

Verlenging contract Marcel Dekker

dinsdag 4 december 2012

Ook volgend seizoen is Marcel Dekker aan Wijhe’92 verbonden. Marcel is trainer van A1 en assistent-trainer van het 1e voetbalteam. Dit wordt dan zijn derde jaar bij Wijhe’92. Lees verder ...

Met 28-26 winst op LHC 2012 uit

zondag 16 december 2012

In de laatste thuiswedstrijd van 2012 bleven de punten In Wijhe. Na 9 wedstrijden heeft Wijhe 10 punten. Het duel tegen LHC was een sportieve derby, spannend tot het eind, maar ook de wedstrijd van
de gemiste kansen. In het begin maakten we veel technische fouten. We kwamen moeizaam op gang, waardoor we op een 0-2 achterstand kwamen. Daarna pakten we wedstrijd goed op en werd het doel
wel gevonden. We kwamen met 6-3 voor. LHC had ook een goede fase en profiteerde van een aantal snelle breaks. Over en weer werden kansen gemist en hadden de keepsters aan beide zijden mooie
reddingen. Na 6-6, ging het via 12-12 naar een ruststand van 12-13.

In de 2e helft ging het weer gelijk op. LHC profiteerde wel van de geboden doelkansen. Wijhe verzuimde om een aantal 100% kansen om te zetten in scores. We kwamen met 16-19 achter, maar pakten
het met vechtlust weer goed op. We kwamen weer op gelijke hoogte en met nog 4 minuten op de klok was het 24-24. Wijhe trok aan het langste eind en scoorde in de laatste 2 minuten tweemaal. Door
een goede combinatie van druk zetten kwam Kelly vrij aan de cirkel en gooide ze de 27-26 binnen. In de laatste seconden benutte Wijhe nog een 7-meter en werd de eindstand 28-26 bereikt.

We bedanken het publiek voor de goede steun. De eerste wedstrijd in 2013 is Keukenland/Wijhe ’92 – Dalfsen 2 en hopen jullie volgend jaar weer te zien.

De damesselectie wenst iedereen goede feestdagen en een gelukkig Nieuwjaar!

Keukenland/Wijhe ’92 – Auto van Ewijk/LHC: 28 -26 (rust 13-14)

Scores: Pauline 7, Anouk M. 6, Kelly 6, Sylvia 3, Janine 3, Anouk W. 1, Ilse 1, Maud 1

Organiseren activiteiten voor studiepunten

maandag 17 december 2012

Wie wil nu niet het nuttige en aangename verenigen? Leden van Wijhe’92 die een MBO- of HBO-opleiding volgen op het gebied van “Evenementen”, “Vrijetijdskunde”, “Sport”, “Pedagogie” etc.
worden uitgedaagd om mee te helpen bij het organiseren van activiteiten van Wijhe’92. Lees verder ...

Keukenland/Wijhe '92 langs Dalfsen 2

maandag 7 januari 2013

We hervatten na twee weekenden vrij, een aantal oliebollen en drankjes verder, de competitie. Ditmaal een thuiswedstrijd tegen Dalfsen 2. Helaas misten we onze linkerhoek Mareille wegens ziekte,
maar kregen versterking vanuit de A’s.

Na een kleine achterstand van 0-1, snelden we naar een voorstand van 6-2. We hadden echter enkele moeite met de linkeropbouwer, die met gemak afstandschoten loste. Zo kwamen zij iets terug tot
7-4, toch bleef een echte tegenaanval achterwege. En werd duidelijk dat wij in de gehele breedte een stuk sterker en sneller waren.

We begonnen de tweede helft met een voorsprong van 18-8. Door op snelheid te blijven spelen en goede druk te blijven zetten kwamen er kansen en wisten wij deze goed te benutten. Vele tweedelijns
schoten, penalty’s en mooie aanvallen verder, was de stand 32-17. Het fanatisme werd er tot het eind toe niet minder om. Wijhe is geen enkel moment in de problemen gekomen. Met een eindstand van
41-19 en een kleine stijging in de ranglijst naar de 4e plaats, gaan we op zondag 13 januari naar onze volgende uitwedstrijd om 14.20 uur tegen AAC Arnhem.

Nogmaals de beste wensen voor het nieuwe jaar!

Keukenland Wijhe - Dalfsen 2: 41-19 (rust: 18-8)
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Doelpunten: Anouk M. 11, Pauline 8, Kelly 4, Jessica 3, Eline 3, Sylvia 3, Maud 2, Janine 2 en Anouk W. 2

Verslag nieuwjaarsbijeenkomst

maandag 7 januari 2013

Op zondagmiddag 6 januari 2013 was aansluitend aan het Nieuwjaarsvoetbal- en handbaltoernooi de traditionele Nieuwjaarsbijeenkomst van Wijhe’92.
De Nieuwjaarsbijeenkomst was weer dé gelegenheid om elkaar een gezond en sportief jaar toe te wensen. Lees meer ...

Verlies Keukenland/Wijhe92 (22-19)

zondag 13 januari 2013

Voor dit wedstrijdverslag zijn we niet veel woorden nodig. We zijn heel slap aan de wedstrijd begonnen. We hadden vandaag geen vechtersmentaliteit en misten in het begin veel doelkansen. De rust
stand was 11-8.

Na een duidelijke bespreking in de rust ging het in de tweede helft niet veel beter. Na een paar lekkere doelpunten van onze kant kwamen we weer meer in de wedstrijd. Op een gegeven moment werd
het heel spannend en kwamen we terug tot 20-19. Helaas konden we er geen gelijkspel van maken. We hebben deze harde wedstrijd verloren met 22-19.

De wedstrijd hebben we verloren door onze eigen slechte spel. 10 minuten goed spelen in een wedstrijd van 60 minuten is niet goed genoeg. We hebben hier van geleerd en hopen het volgende week
tegen H.V.B.S beter te doen.

AAC Arnhem-Wijhe'92 22-19 (11-8)
Kelly 4, Pauline 3, Janine 3, Anouk 3, Sylvia 3, Lieke 2, Jessica 1

verslag Wijhe E1 - Twente E1

woensdag 16 januari 2013

Maandagavond heeft Wijhe’92 E1 een oefenwedstrijd 9x9 gespeeld tegen FC Twente E1. De wedstrijd 9x9 spelers werd van 16meter tot 16meter gespeeld en was tevens een weerzien met oud-
teamgenoot Menno Ruijter, die bij FC Twente aanvoerder was. Lees verder ...

foto

Mededeling kledinglease

woensdag 16 januari 2013

Wij zitten middenin het voetbal- en handbalseizoen. Hopelijk verloopt het seizoen succesvol maar bovenal met plezier en respect voor medespelers, leiding en tegenstander en … met zorgvuldigheid in
omgang met de eigendommen van de vereniging. Lees verder ...

Verslag HVBS - Keukenland/Wijhe '92

zondag 20 januari 2013

H.V.B.S- Wijhe ’92 23-21 (Ruststand 9-8)
Na de slechte wedstrijd van vorige week wilden wij allemaal hetzelfde: Deze wedstrijd gingen wij de punten pakken!
We begonnen niet scherp aan de wedstrijd. We waren overdonderd door de snelle tegenaanval van HVBS en hadden daar geen antwoord op. Zo kijk je in het begin van de wedstrijd al tegen een 6-2
achterstand aan waardoor er extra hard gewerkt moet worden. Dit ging in het tweede gedeelte van de eerste helft beter. We waren op tijd terug, hadden de verdediging goed staan en maakten onze
kansen af. Dit zorgde voor een achterstand van 1 punt in de rust.

We moesten er na de rust gelijk overheen met onze snelheid. In het begin lukte dit en kwamen we 14-14 gelijk. Daarna nam HVBS de score weer over en hadden wij moeite met de verdediging. Vooral
de linkerhoek van HVBS kon precies op het juiste moment inlopen en scoren. Ook werd door het midden de cirkel te vaak bereikt waardoor het voor de keepers moeilijk keepen was. Jammer was dat de
goed keepende Ilona uitviel met een achillespeesblessure. Sophie nam het goed over maar de achterstand was al te groot. We hebben nog teruggevochten van 22-17 tot 23-21 maar dat was niet genoeg.

Volgende week moeten wij thuis, om 20.45 uur, tegen Voorwaarts. Een spannende pot gezien de vorige wedstrijd. Dus kom ons aanmoedigen!

Scores: Anouk M. 7, Sylvia 4, Janine 3, Pauline 3, Lieke 2, Mareille 1, Kelly 1

Ronny Wolfkamp stopt als trainer/coach van Keukenland Wijhe’92 Dames-1

zondag 20 januari 2013

Keukenland/Wijhe’92 zal het contract met handbalcoach Ronny Wolfkamp aan het eind van dit seizoen niet verlengen. Dit is in goed overleg tussen het handbalbestuur en de trainer uit Raalte
afgesproken. Hij is twee jaar trainer geweest bij Keukenland/Wijhe’92. Uiteraard maakt Ronny Wolfkamp het lopende seizoen gewoon af.
Voor Dames-1, momenteel op de 4e plaats in Hoofdklasse B, gaat Keukenland-Wijhe´92 opzoek naar een nieuwe trainer.

KNVB te gast bij Wijhe '92 i.v.m. cursus juniorentrainer

maandag 21 januari 2013

Op vrijdagavond 25 januari en 8 februari om 19.00 uur is de KNVB te gast bij Wijhe ’92 .
Marco van Amersfoort en Roy Veldhoen zijn voor Wijhe ’92 de deelnemers aan de cursus Juniorentrainer. Lees verder ...

Verslag Keukenl/W92 - Voorwaarts

zondag 27 januari 2013

Keukenland/Wijhe ’92 - Van Niel/Voorwaarts 22 - 31 (8-11)
Tijdens de teambespreking maakte Ronny al snel duidelijk dat we alle negatieve gevoelens van afgelopen wedstrijden achter ons moeten laten. Tijd om weer eens punten te pakken. Dit begint natuurlijk
bij onszelf. Afgelopen wedstrijden zijn er veel individuele fouten gemaakt, dat mocht vandaag absoluut niet weer gebeuren. Helaas gebeurde dit wel en keken we al snel tegen een achterstand van 6-3
aan. Voorwaarts scoorde erg makkelijk door afstandschoten. De speelsters van Voorwaarts werden niet hard genoeg aangepakt door onze verdediging, waardoor zij steeds beter in hun spel konden
komen. Gelukkig herpakten we ons aardig en bleef de schade beperkt.

Ruststand 8 - 11

In de rust werd ons duidelijk verteld wat we moesten aanpassen: aanpakken in de verdediging en aanvallend meer richting het doel werken. De dames van Voorwaarts waren echter beter, ook in de
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tweede helft. Met name hun eigen acties en afronding was heel effectief. De voorsprong van Voorwaarts werd hierdoor snel uitgebreid, waardoor we snel tegen een achterstand aankeken van 10-16 en
later 12-21.

Onze vechtlust was deze wedstrijd wel teruggekeerd. Dit was iets wat we vorige weken hebben gemist. Hier moeten we weer van leren en zeker meenemen naar de volgende wedstrijd. Deze wedstrijd
spelen we zaterdag 2 februari om 20:05 uur in sporthal ‘De Hooiberg’ in Olst tegen koploper Wesepe. Publiek zullen we ook deze uitwedstrijd hard nodig hebben, dus kom allen!

Doelpuntenmakers: Anouk M. 7, Kelly 3, Pauline 3, Jessica 2, Sylvia 2, Lieke 2, Ilse 1, Mareille 1, Anouk W. 1

Verlies tegen koploper Wesepe

zondag 3 februari 2013

Wesepe-Keukenland/Wijhe '92 25-18 (10-8)
Na de resultaten van afgelopen weken was het weer tijd om punten te pakken, dit keer was Wesepe de tegenstander. De vorige wedstrijd tegen Wesepe hebben we verloren omdat de allerlaatste vrije
worp werd gescoord, dit mag niet weer gebeuren dus we moesten allemaal scherp aan de wedstrijd beginnen.

Het eerste kwartier ging gelijk op. Door persoonlijke fouten en verkeerde passes kwam Wesepe terug en kon uitlopen. Hun snelheid en gretigheid was bepalend.

Na de rust moesten we scherp beginnen. We moesten meer snelheid in het spel brengen want daar lag onze kans. Helaas gebeurde dit niet en liep Wesepe nog meer uit. We moeten gretiger zijn. Ook
moeten we beter afronden want soms leek het alsof we de keeper van Wesepe aan het inschieten waren. We wisten van tevoren wat haar zwakke plek was, maar alsnog schoten we daar..

Volgende week is er geen wedstrijd maar die week erna spelen we om 20.15 uur thuis tegen het tweede van Kwiek. We hebben jullie steun hard nodig dus kom allen!

Doelpuntenmakers: Janine 4, Anouk M. 3, Pauline 3, Sylvia 2, Jessica 2, Maud 2, Lieke 1, Mareille 1

AH-voet- en handbalplaatjes boek Nieuwsbrief 4

vrijdag 8 februari 2013

Ontbrekende plaatjes om verzamelalbum te completeren! Vorig jaar was rond deze tijd heel Wijhe in de ban van de voetbal-/handbalplaatjesactie van AH-Boomgaard. Alle leden van Wijhe’92 zijn
hiervoor op de foto gezet. Lees verder >>>

Nieuwsbrief 51 m.b.t. kleedkamers

maandag 11 februari 2013

Met de feestelijke opening van de nieuwe kleedkamers vorige jaar mei, is de beheercommissie niet stil blijven zitten. In de laatste drie maanden van vorig jaar zijn kleedkamer 1 t/m 8 onder handen
genomen. Lees verder >>>

Schuifwand kantine vastgezet

maandag 11 februari 2013

De gebruikers van de kantine van Wijhe’92 zullen het al wel gemerkt hebben: de schuifwand is vastgezet. De reden is dat de schuifwand niet meer als zodanig functioneert. Omdat er wel een afsluitbare
ruimte nodig is i.v.m. het invullen van wedstrijdformulieren was het weghalen van de schuifwand geen optie. Met het oog op de plannen voor renovatie van de kantine is het nu aanschaffen van een
nieuwe schuifwand ook niet wenselijk. Daarom is door Beheer de schuifwand vastgezet.

Wijhe’92 gestart met G-handbal

zondag 17 februari 2013

‘Het plezier straalt er vanaf hier op zaterdag’
Sinds 20 oktober 2012 heeft Keukenalnd/Wijhe’92 een groep G-handbalsters die elke week
traint op zaterdag. De meisjes spelen geen competitie, maar hebben veel plezier tijdens hun
uur in sporthal “De Lange Slag”. Lees verder >>>

Verslag Keukenland/Wijhe'92-Kwiek 2

zondag 17 februari 2013

Keikenland/Wijhe92 - Kwiek 2 25 - 25 (12-11)

Deze wedstrijd was een belangrijke wedstrijd voor ons voor aansluiting met de middenmoot. We moesten deze wedstrijd winnen om mee te kunnen draaien in deze poule. De sfeer was goed en we
wilden er allemaal voor gaan. Begin deze wedstrijd kwamen we al snel achter te staan met 3 - 9. In de 2de deel van de eerste helft kwamen we goed terug naar 10 - 10. Onze verdediging stond goed en
kwiek kwam moeilijk langs ons heen.

Ruststand: 12 - 11

In de rust werd het al snel duidelijk dat we op deze manier door moesten gaan. Dit lukte echter niet helemaal. We kwamen weer in achterstand. Door een paar mooi uitgespeelde ballen van onze kant,
werd de wedstrijd toch erg spannend en liep het constant weer gelijk op. Uiteindelijk hebben we toch een puntje gewonnen!

Doelpunten:
Pauline 7, Sylvia 4, Janine 4, Anouk m 3, Kelly 3, maud 3, Mareille 1

Compost- en potgrondactie Wijhe’92

zondag 17 februari 2013

Met het stijgen van de temperatuur begint de natuur weer tot leven te komen. Daarom is het weer tijd voor de compost- en potgrondactie van Wijhe’92. Compost is een uitstekend organisch
bodemverbeterend middel voor de tuin. Potgrond is samengesteld uit tuinturf en turfstrooisel en is ideaal voor uw kuip- en potplanten.
Lees verder >>>

Keukenland/Wijhe’92 stopt met nationaal tophandbaltoernooi

zondag 17 februari 2013

Er komt geen 4e nationaal tophandbaltoernooi in Wijhe. Keukenland/Wijhe’92 heeft na 3 succesvolle edities van nationale zaalhandbaltoernooi besloten er een punt achter te zetten. Dat het succesvol
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was blijkt uit de waardering van de deelnemende teams van ruim een 8! Lees verder >>>

Mededeling vanuit afdeling beheer

zondag 17 februari 2013

De beheergroep verbaast zich er telkens weer over, hoe gemakkelijk de trainers en leiders omgaan met verenigingsspullen. Bij de controle van de trainingsballenbakken, blijken er dit seizoen al 74
trainingsballen te zijn zoekgeraakt. Ook blijven er soms netten met ballen liggen, die dan door beheer worden veiligggesteld.
Een volgende trainer die ook gebruik moet maken van dezelfde ballenbak, wordt dan gedupeerd, doordat hij of zij geen trainingsballen heeft. Deze worden door beheer, alleen op verzoek teruggegeven.

Bijgaand een overzicht van de vermissingen per ballenbak.

Beheer Wijhe '92 Willem kruit.

Voetbal Academie weer van start

zondag 24 februari 2013

Op 8 maart zal er een nieuwe periode van 15 weken starten bij De Voetbal Academie. Enthousiaste jongens en meiden uit heel Salland kunnen hier aan mee doen. Momenteel zijn er spelers uit Heeten,
Broekland, Olst, Wijhe, Raalte, Deventer en Zwolle die wekelijks komen trainen op de velden van wijhe’92. Doormiddel van leuke gevarieerde oefenvormen wordt er gewerkt aan de ontwikkeling van
deze spelers. Het enthousiasme van zowel de trainers als de spelers zorgen ervoor dat er een hele leuke sfeer is en ook nog veel geleerd wordt.

Trainer Daan Koerhuis is oprichter van De Voetbal Academie en staat bekend om zijn positieve aanpak. Hij geeft aan dat wanneer de sfeer goed is en er veel plezier is op de trainingen, kinderen veel
meer leren. Omgang met elkaar is zo ontzettend belangrijk en daarbij hebben kinderen regels en grenzen nodig. Deze worden op een hele speelse manier aangeboden waardoor er een sfeer ontstaat
waarin iedereen zich kan ontwikkelen.
In de afgelopen vijf seizoenen hebben er al heel erg veel spelers getraind bij De Voetbal Academie. Er is zelfs 1 speler die er al vijf seizoenen bij zit. Tom van de Staal uit Heeten is gegroeid van een
kleine, rustige jongen naar een sterke, technische speler. Dit komt niet alleen door De Voetbal Academie want spelers trainen gewoon bij hun eigen vereniging. De Voetbal Academie is een aanvulling
van 1 training in de week. Er zijn voetballers die wel elke dag willen trainen. Juist voor die doelgroep is De Voetbal Academie er. Op een hoog niveau, gericht werken aan het leukste wat er is:
Voetballen!

Momenteel zijn er nog een paar plaatsen voor de trainingen in maart. Aanmelden kan via de website: www.devoetbalacademie.nl en voor vragen kunt u mailen naar info@devoetbalacademie.nl

Verslag Wasmeer-Keukenland/Wijhe'92

zondag 24 februari 2013

Vanwege het slechte weer, waren we genoodzaakt om al vroeg te vertrekken naar Wasmeer in Hilversum.
In het begin van de wedstrijd kregen we gelijk al een tijdstraf, dit leek ons niets te deren en we stonden al snel voor met 5-0. Het leek goed te gaan, maar voordat we er erg in hadden stond Wasmeer
opeens voor met 6-5 . We kregen een aantal gele kaarten en penals tegen. Gelukkig hadden we Susan (die voor de zekerheid mee was ter vervanging van Ilona en Sophie die niet helemaal fit was), ze
stopte een aantal penals. Echter mocht dit niet baten, we gingen de rust in met een achterstand van 12-10.

In de rust hadden we verschillende afspraken gemaakt, voornamelijk afspraken waar we op getraind hadden afgelopen week. Hier was helaas niets van te zien in de tweede helft. Verdedigend speelden
we 5-1 en op zich was dit wel een goede formatie. We hadden aanvallend break-outs gemist, dit heeft ons achteraf misschien wel de winstpartij gekost. Ook de tijdstraffen waren op cruciale momenten
in ons nadeel. Op drie minuten voor tijd stonden we met 23-21 voor. We kregen een laatste tijdstraf en hier heeft Wasmeer goed gebruik van gemaakt, dit betekende een zure nederlaag voor ons.

Helaas komen we steeds dichter bij de streep van degradatie. Wij hopen de volgende wedstrijd zeker op uw steun om dit te voorkomen en kom allen kijken om 20.15 uur tegen Pacelli.

Doelpunten: Pauline Nijboer 6, Anouk Mulder 6, Janine Nijboer 5, Mareille Fredriks 2, Jessica Zernitz, Sylvia Schutte, Kelly van der Giessen, Maud Groot Zwaaftink

Smerige kleedkamers bij Wijhe '92

zaterdag 2 maart 2013

Zo treft de donderdag-schoonmaakgroep wekelijks enkele kleedkamers aan. En dan is de foto van de WC in kleedkamer 4, die er geheel onder zat, maar niet bijgevoegd. Dus nogmaals het vriendelijke
verzoek aan ieder lid om medewerking om de kleedkamers t.a.t. netjes achter te laten.

Kleedkamer 4

Behalen diploma juniorentrainers

zaterdag 2 maart 2013

Roy en Marco behalen diploma juniorentrainer.
foto

Handbal Dames 1 wint van Pacelli

zondag 3 maart 2013

Wijhe 92 – Pacelli 24-15 (15-5)
Vandaag stond de wedstrijd tegen Pacelli op het programma, de nummer 2 in de competitie. De vorige wedstrijd nipt verloren dus dat moest rechtgezet worden!

Gezien onze positie in de competitie, was het belangrijk om deze avond de punten in Wijhe te houden. De trainingen deze week stonden enkel in het teken van deze wedstrijd. De vorige wedstrijd waren
we verrast door hun 5-1 verdediging en wisten niet goed hoe we hier mee om moesten gaan. Dat moest deze wedstrijd anders, en gelijk vanaf dinsdag werd hier al op getraind. Ervan uitgaand dat ze
natuurlijk vanavond ook weer zo zouden spelen.

De wedstrijd begon, en jawel 5-1 verdediging. De trainingen van deze week kwamen dus goed van pas. Iedereen was gemotiveerd om te winnen en dat was te zien. We begonnen goed en liepen uit naar
een stand van 10-3. De samenwerking met de cirkel, waar veel op getraind was, kwam goed van pas en de cirkel werd daardoor goed gevonden. Ook konden de opbouwers deze wedstrijd goed gebruik
maken van hun afstandsschoten. Na een goede eerste helft gingen we met een stand van 15-5 de rust in.

De tweede helft begon moeizamer en er werd de eerste paar minuten ook niet gescoord. Vervolgens vielen er tot 4keer toe twee minuten waardoor we ook nog niet helemaal ons spelletje konden
hervatten. Maar gezien de stand kon dat op dit moment nog niet veel kwaad, al wist pacelli wel een paar keer te scoren, de stand veranderde naar 18-10. Ronny gaf voor de wedstrijd aan dat 5 punten
verschil haalbaar moest zijn, en 10 wel heel mooi zou zijn. Helaas net niet gelukt, maar met een eindstand van 24-15 zijn we zeker niet ontevreden!

De punten van deze wedstrijd hebben we binnen! Op naar de volgende.
Volgende week spelen we om 19.30 tegen Lettele in Bathem.

Doelpunten:
Anouk Mulder 8, Pauline Nijboer 6, Lieke Mulder 3, Kelly van der Giessen 2, Mareille Fredriks 2, Janine Nijboer, Ilse Kelder, Sylvia Schutte
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Wijhe '92 1 geeft de punten weg

zondag 3 maart 2013

ATC ’65 - Wijhe ’92 2–1 (0-1)
Wijhe is slecht begonnen aan de 2e seizoenshelft door de uitwedstrijd tegen ATC onnodig te verliezen. Ricardo Heerink is voor een stage vertrokken naar Suriname en Marijn de Graaf keerde na wat
omzwervingen weer terug . Nik Mulder was jarig en had dit graag willen vieren met 3 punten.
Voordat de wedstrijd begon werd er 1 minuut stilte gehouden ter nagedachtenis aan een van de oprichters van ATC '65.

De wedstrijd begon met een licht overwicht voor ATC, maar na een kwartier spelen werd Wijhe de bovenliggende partij en kreeg de betere mogelijkheden. Luuk Nijman speelde als rechterspits een
goede wedstrijd en scoorde in de 28e min. de 0-1 nadat Marijn Platenkamp na geklungel van de ATC verdediging tegen de lat had geschoten.
ATC kon Wijhe in deze fase van de wedstrijd niet bijbenen en een aantal van hun spelers gingen er veel te hard in. De goed fluitende scheidsrechter van de Vrande gaf daar terecht wat gele kaarten voor.
Van dit harde spel werd Marijn de Graaf de dupe, want hij werd vlak voor rust door Tim Slotboom uit de wedstrijd geschopt. Tim Slotboom ontving hiervoor zijn 2e gele kaart en kon vertrekken met
rood. De talrijk meegereisde Wijhe supporters dachten dat de buit wel binnen was, 1–0 voor en ATC met 10 man.

Dat pakte na de rust helaas heel anders uit. Tjidde Koopman, terug van een lange blessuretijd, verving Marijn de Graaf. Wijhe was nog niet bij de les en in de 46e min. Kon Jasper van den Brink (zeer
goed spelend) een voorzet geven die door Amanuel Tunc van dichtbij binnengetikt werd. Keeper Mario Heimeriks zat mis in deze situatie.
ATC was veel feller en hun spelers wonnen bijna alle duels. Zo ook in de 54e min. Hun opkomende middenvelder Pieter Hilgerink werd geen strobreed in de weg gelegd en van zeker 25 meter kogelde
hij de bal onmeundig hard in de rechter bovenhoek. Mario was kansloos tegen dit projectiel.
Wijhe kreeg de wedstrijd weer onder controle maar het leed was reeds geschied. ATC werd goed onder druk gezet, maar hun keeper stond of lag steeds goed.
Trainer Booij bracht Jasper Kok en Mitchel Kramer in voor Eddy Wichems en Nick Dokman. We kregen nog een aantal corners maar die leverden niets op.
ATC is Wijhe nu gepasseerd op de ranglijst, dit was absoluut niet nodig geweest.

ATC ’65 - Wijhe ’92 2–1 (0-1)
28e min. 0–1 Luuk Nijman
46e min. 1–1 Amanuel Tunc
54e min. 2–1 Pieter Hilgerink

Uit de oude doos en dergelijke

dinsdag 5 maart 2013

Neem ook eens een kijkje op pagina "clubinfo" subgina "uit de oude doos". Het is de bedoeling dat hier om de paar weken een verhaal of foto's uit de oude doos geplaatst worden van voormalig vv
Wijhe of IJsselboys en Wijhe '92.

Daarnaast levert Keukenland/Wijhe '92 A1 wekelijks keurig een verslag aan wat leuk is om te lezen en om op de hoogte te blijven. Kijk hiervoor bij pagina Handbal subpagina junioren A1

Nieuwsbrief m.b.t bouw tribune

zondag 3 maart 2013

Nadat in de ledenvergadering afgelopen najaar het licht op groen werd gezet voor de bouw van de tribune is er achter de schermen hard gewerkt om de bouw tot stand te brengen. De
bouwcommissie onder leiding van Jan van ’t Land, is druk in de weer geweest met de voorbereiding. De bouwvergunning is aangevraagd en er is een contract met een bedrijf gesloten die de tribune
levert. De leverancier is Intra Sport uit Beerzerveld geworden. Lees verder >>>

Informatie afmelden jeugdkeepers

zondag 10 maart 2013

Jeugdkeepers die verhinderd zijn dienen zich af te melden bij Piet Kuijer. Piet is mobiel bereikbaar op 06-21565311 of anders via mail te bereiken: pietkuijer@telfort.nl

Certificaten `train de techniektrainer`

zondag 10 maart 2013

Weer 9 gecertificeerde jeugdtrainers voor voetbalcursus ¨Train de techniektrainer¨ Lees verder >>>

Verslag Lettele- Keukenland/Wijhe92

zondag 10 maart 2013

Lettele, een tegenstander die 1 plek boven ons op de ranglijst staat, bij winst komen we gelijk te staan..er was dus vantevoren maar 1 doel: winnen!

Afgelopen week hebben scherp getraind en hebben we al wat tips gekregen hoe we de aanval van Lettele het beste af konden stoppen.

Lettele begon de eerste aanval direct met een systeem waar Ronny ons al voor gewaarschuwd had. Iedereen was wakker geschud en wist hoe we dit systeem de volgende keren moesten tegenhouden.
Toen onze verdediging vat kreeg op de aanvallen van Lettele begon onze doelpuntenmachine ook te werken al moesten hier wel een aantal missers aan vooraf gaan.
Gedurende de hele eerste helft liepen we net iets voor op Lettele qua doelpunten. De ruststand was dan ook 10-13 in ons voordeel.

De tweede helft begon van onze kant een stuk minder. Fout na fout werd gemaakt in de aanval waardoor Lettele met snelle tegenaanvallen onze fouten goed afstrafte.
Na het inkakmomentje in het begin van de tweede helft kregen wij de 'flow' weer te pakken en begonnen zelf weer te scoren. De verdediging van Lettele was het even helemaal kwijt. Ook liep de aanval
van Lettele meerdere keren niet zoals zij gepland hadden. Hier konden wij van profiteren en een aantal snelle break outs spelen. Zodoende was onze voorsprong groot genoeg om de wedstrijd rustig uit
te spelen en met de 2 punten op zak weer naar huis te gaan. Eindstand 23-27.

Volgende week krijgen we het team van OBW op bezoek. Hier hebben wij nog een appeltje mee te schillen gezien het resultaat in de vorige wedstrijd (20-20). Wij hopen natuurlijk weer op veel publiek!
LET OP: DE WEDSTRIJD BEGINT VOLGENDE WEEK OM 19.00 UUR!

Doelpunten:
Kelly van der Giessen 6, Pauline Nijboer 5, Anouk Mulder 4, Jessica Zernitz 3, Anouk Westerbeek 2 , Maud Groot Zwaaftink 2, Sylvia Schutte 2, Ilse Kelder, Janine Nijboer, Mareille Fredriks

Nieuwe leeftijdsindeling handbal

woensdag 13 maart 2013

Nieuwe leeftijdsindeling NHV m.i.v. seizoen 2013/2014
Op dit moment worden al voorbereidingen getroffen voor de teamindeling 2013/2014. Hierbij zal de nieuwe leeftijdsindeling, die met ingang van het volgende seizoen door het NHV wordt ingevoerd,
worden toegepast.

Het grootste verschil tussen de oude en de nieuwe situatie is dat er in de oude leeftijdsindeling drie jaren per leeftijdscategorie zijn en bij de nieuwe leeftijdsindeling nog slechts twee jaren. In de bijlage
wordt aangegeven waarom het NHV voor deze indeling heeft gekozen en op welke wijze Keukenland Wijhe '92 en andere Sallandse verenigingen met deze wijzigingen omgaan.
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Zie bijlage

Informatiebijeenkomst CHS

woensdag 13 maart 2013

Op woensdag 27 maart 2013 om 19.00 uur wordt door de Carmel Handbalschool Salland (CHS) bij het Carmel College (Hofstedelaan 4 te Raalte) een informatiebijeenkomst georganiseerd. Meer
informatie hierover kun je lezen in de bijlage.
Geïnteresserden dienen zich vooraf aan te melden via het mailadres: chs@home.nl

Bekijk de uitnodiging

Informatie IJsseltrophy

woensdag 13 maart 2013

Al voor de 6e keer op rij organiseert Wijhe’92 het internationale jeugdvoetbaltoernooi Hemeltjen IJsseltrophy onder auspiciën van Euro-Sportring.
In het Hemelvaartweekend van 10 en 11 mei 2013 is Wijhe’92 weer gastheer voor 44 jeugdteams uit Nederland, Duitsland, België en Denemarken. Lees verder >>>

Wedstrijdverslag Keukenl/W92 - OBW

zondag 17 maart 2013

Vandaag de taak aan ons om de goede lijn door te zetten. Na 2 overwinningen moesten we deze wedstrijd ook winnen. De vorige keer tegen OBW was het 20-20 een wedstrijd waarbij we vooral tegen
ons zelf hebben gespeeld.

Vandaag was de opdracht om ze weg te spelen. Het spel van OBW is altijd een chaos. Toch stond de eerste helft de dekking prima. We hadden goede fases met snel spel we liepen dan ook snel uit naar
een stand van 9-3. Door onze eigen kwaliteiten kon OBW niet in hun spel komen. We gingen met een stand van 12-4 de rust in.

We begonnen de tweede helft met een dipje. Maar door de aanmoediging van onze fanatieke pupil kwamen we er weer boven op. We wisten ons snelle spel te hervatten en konden daardoor de wedstrijd
gemakkelijk uitspelen. Een eindstand waar we tevreden over kunnen zijn, 28-12.

Volgende week zondag spelen we om 12.00 uur tegen LHC in Lemelerveld.

Anouk mulder 6, Pauline Nijboer 5, Ilse Kelder 4, Maud Groot Zwaaftink 4, Kelly van der Giessen 3, Janine Nijboer 3, Anouk Westerbeek 1, Jessica Zernitz 1, Mareille Fredriks 1

Wedstrijdverslag Wijhe´92 - Grol

zondag 17 maart 2013

Ons eerste team is er vanmiddag niet in geslaagd om te winnen van het hoger geplaatste Grol. Het werd een doelpuntloos gelijkspel, maar het had ook zo maar 2-2 kunnen zijn. Beide ploegen kregen
genoeg scoringskansen.
Wijhe miste Marijn Platenkamp, Tjidde Koopman en Eddy Wichems.
In het 1e kwartier was Grol de betere ploeg, het was feller en combineerden ook beter, In de 7e min. Slalomde Sil Brockotter door onze linies en uit zijn voorzet werd de bal op de lat gekopt. Pas in de
13e min. kreeg Wijhe ´92 de eerste kans, helaas was het schot van Mitchel Kramer te zacht. De daarop volgende aanval van Grol zorgde voor veel gevaar, maar onze verdedigers kon de bal op tijd
wegwerken.
De wedstrijd golfde heen en weer met kansen voor Luuk Nijman en opnieuw Mitchel Kramer. Na een half uur spelen kreeg keeper Mario Heimeriks geel voor het wegtrappen van de bal nadat de
scheids gefloten had. Niet zo slim Mario!!. Tot de rust gebeurde er niet veel schokkends meer.

Na de rust probeerde Wijhe ´92 direct te scoren, met veel kunst en vliegwerk kon Grol dat voorkomen en nam daarna het initiatief over. Wijhe moest achteruit en Nick Dokman werd vervangen door
Stefan Hollegien. In de 66e min. was er een grote kans voor Grol, gelukkig werd er over geschoten.
Het overwicht van Grol duurde tot de 70e minuut daarna kreeg Wijhe de zaken weer aardig onder controle o.a door de goed spelende Bas Mulder en Marijn de Graaf, die in de 73e min. een bal in de
verste hoek van de Grol keeper krulde, maar de bal net naast zag gaan. Wijhe wilde meer en 1 minuut later kopte Jelle Mulder net over. Ook Luuk Nijman kreeg nog een kans, maar zijn inzet was te
zacht. Bart Pol kwam er met nog 5 min. te spelen in voor Mitchel Kramer, en was direct gevaarlijk. In de laatste minuut werd hij binnen de 16 meter onderuit getrokken door een Grol verdediger, maar
tot ontzetting van onze trouwe supporters zag de scheids hier geen strafschop in.
Het bleef derhalve 0–0. A- junior Jelle Nijboer kwam in de slotfase nog in het veld voor de geblesseerde Marijn de Graaf.
Donderdagavond spelen we uit tegen Dieze-West dat 2e staat. Het zou mooi zijn als er weer een hele “kladde” Wijhe supporters mee naar Zwolle gingen. We hebben de punten nog hard nodig, dus
allemaal meekomen.

Verslag Dieze West - Wijhe '92

vrijdag 22 maart 2013

Dieze-West een maatje te groot voor Wijhe’92 (3-0)

Het is Wijhe’92 gisteravond in Zwolle niet gelukt een puntje over te houden aan de uitwedstrijd tegen Dieze-West. Jelle Mulder is vader geworden van een prachtige zoon Joep en deed daarom niet mee.

Jelle en Marieke van harte gefeliciteerd.

Het was gisteravond op het nieuwe sportpark “Het hoge laar” steenkoud maar desondanks was er aardig wat publiek op komen dagen. Ook onze supporters waren weer talrijk aanwezig (mooi man) en
lieten zich goed horen.

De wedstrijd; vanaf het begin moest Wijhe '92 achteruit. De eerste kans voor Dieze kwam al in de 1e minuut.
Wijhe kon het toen even niet bijhouden. Dieze-West heeft een jonge, snelle talentvolle ploeg met technisch zeer vaardige spelers. De beste ploeg die we tot nu toe gezien hebben.
Het is dan ook zeker geen schande om daar van te verliezen, Wijhe probeerde wel om de tegenstander van het doel af te houden, maar de individuele klasse van sommige spelers was zodanig dat ze
middels knappe acties voor veel gevaar zorgden.

Toch verdiend onze ploeg een groot compliment, ze hebben gestreden voor wat ze waard waren en bleven loeren op kansen, en die kwamen er. Nadat Dieze na een aantal goede mogelijkheden niet wist
te scoren, ook zeker door goed keeperswerk van Mario Heimeriks, kwamen de kansjes er.
Zo kopte Marijn de Graaf net over na een goed genomen vrije trap van Corben van den Berg.

Na rust begon Wijhe goed. De eerste kans was voor Marijn Platenkamp maar die schoot te zacht in. In deze fase kon Wijhe goed meekomen. Toch gingen we de boot in. Er werd 2x slecht uitverdedigd,
de bal werd zomaar aan een tegenstander gegeven in in de 70e min. was het Tom IJzerman die dit middels een bekeken schot afstrafte. Vijf minuten daarna, opnieuw niet goed uitverdedigen was er de
oorzaak van dat er een speler van Dieze onderuit gehaald moest worden binnen de 16 meter. De goed fluitende scheidsrechter van Huet gaf hier terecht een penalty voor, die werd ingeschoten door
Nejim El Atiaoui en dat was 2–0.
In de slotfase was het ex-prof Dominggus Lim-Duan die de eindstand op het scorebord bracht. Met veel gevoel krulde hij de bal buiten het bereik van Mario op het doel. Via de binnenkant van de paal
scoorde hij. Prachtig doelpunt.

Verdiend verloren, dat wel, maar een groot pluspunt voor onze ploeg is dat ze bleven knokken. En de jongens kennende zullen ze dat zondag a.s ook doen in de uitwedstrijd tegen de Zweef in Nijverdal.
Dus zondag allemaal meekomen.
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Dieze West – Wijhe ’92 3–0 (0-0)
70e min. 1–0 Tom Ijzerman
75e min. 2–0 Nejim El Atiaoui
84e min. 3–0 Dominggus Lim-Duan

Compost- en potgrondactie succesvol

zondag 24 maart 2013

De compost- en potgrondactie 2013 is dit jaar afgesloten met een super resultaat. De compost- en potgrondactie 2013 is afgesloten met een super resultaat. Dankzij de hulp van 75 verkopers, 25
vervoerders en zo’n slordige 850 klanten Lees verder >>>

Verslag paasvoetbaltoernooi

zondag 24 maart 2013

Ruim 60 meiden in de leeftijd van ongeveer 8 tot 12 jaar hebben meegedaan aan het paasvoetbaltoernooi bij Wijhe’92. Zeven teams deden mee, afkomstig van alle basisscholen in de gemeente Olst-
Wijhe. Lees verder >>>

Verslag de Zweef - Wijhe '92

maandag 25 maart 2013

Ongelukkige 4-2 nederlaag bij de Zweef.
Wijhe’92 zit in de hoek waar de klappen vallen. Vanmiddag was onze ploeg zeker niet minder dan de gastheren uit Nijverdal, maar stond na 90 minuten weer met lege handen. Keeper Mario Heimeriks
was geblesseerd en werd verdienstelijk vervangen door Gerald Draaijer. Ook Tjidde Koopman kan nog steeds niet meedoen.

De wedstrijd; moeilijke omstandigheden, het was zeer koud door een harde, ijzige oostenwind die in de lengte over het veld woei. Het veld was toch wel redelijk bespeelbaar. Al in de 5e minuut
kwamen we al op achterstand. Sven Dikkers schoot de bal laag uit een corner ineens in het doel. Onze verdedigers misten, de Nijverdallers ook, maar de wind deed de rest: 1–0
Wijhe was zeker niet minder en kreeg zelfs de betere kansen, helaas konden Marijn Platenkamp en Luuk Nijman het net niet vinden. In de 26e minuut voorkwam keeper Gerald Draaijer met een
formidabele redding dat het 2–0 werd.
Ook schoot een Zweef speler de bal nog een keer tegen de buitenkant paal. Net voor rust kreeg Jelle Mulder nog een beste kans, maar schoot voorlangs.

De 2e helft was nog maar net begonnen en het werd 2–0. Een vrije trap werd niet resoluut weggewerkt en zo kon Niels Hegeman van dichtbij inkoppen. Wijhe '92 gaf het echter nog niet op en de rug
werd nog maar eens gerecht. Jelle Mulder passeerde op rechts zijn tegenstander en werd binnen de 16 onderuit gehaald. De toekende penalty werd door Jelle zelf benut: 1–2. Wijhe kreeg hierdoor moed
en in de 75e minuut kopte Eddy Wichems knap de 2–2 binnen. De vele Wijhe supporters die de kou getrotseerd hadden dachten dat er nog wel meer te halen was kwamen bedrogen uit. Een misverstand
tussen 2 verdedigers en keeper Gerald Draaijer was er de oorzaak van dat Tom Hegeman, nadat de bal gelukkig voor zijn voeten kwam, met een lucky omhaal de thuisclub weer op voorsprong bracht.
Jelle Mulder moest er met rood vanaf (2xgeel). De 2e gele kaart was niet terecht want hij speelde en raakte de bal.
In de blessuretijd werd het zelfs nog 4–2 door Niels Kolkman die een corner binnenkopte.

Zaterdag 30 maart om 17.00 uur spelen we tegen SDC uit Denekamp. Nu maar hopen dat we nu ook eens een beetje geluk mee hebben want vandaag was dat zeker niet het geval.

De Zweef – Wijhe ’92 4–2
5e min. 1–0 Sven Dikkers
46e min. 2–0 Niels Hegeman
53e min. 2-1 Jelle Mulder
75e min. 2–2 Eddy Wichems
89e min. 3–2 Tom Hegeman
91e min. 4–2 Niels Kolkman

(Vanwege technische problemen is de plaatsing te laat ondanks tijdige aanlevering van onze verslaggever. Onze excuses hiervoor)

Verslag LHC-Keukenland/Wijhe92

maandag 25 maart 2013

Vandaag stond de uitwedstrijd tegen LHC op het programma. Na een heerlijke warme thee (of koffie) gingen we richting Lemelerveld. Nadat de zaalvoetbal plaats had gemaakt voor ons konden we
gaan knokken voor de punten.

De wedstrijd ging gelijk op. Al vrij snel kregen wij een aantal tijdstraffen aan onze kant, waardoor we vaak in ondertal aan het handballen waren. Toch konden we met een RUSTSTAND van 12-10 de
kleedkamer opzoeken.

Na de rust begonnen we fel, maar kwamen ook vrij snel in een dip. Hier maakte LHC goed gebruik van en liepen uit naar 20-15. Dit konden wij niet meer goed maken.
LHC was deze wedstrijd beter dan wij en speelden het beter uit.
EINDSTAND: 33-27

Volgend weekend genieten wij van het Paasweekend. De week erna, zaterdag 6 april om 19.00u, spelen wij uit tegen Dalfsen. We kunnen jullie support deze wedstrijd goed gebruiken, dus we zien jullie
graag in de Trefkoele in Dalfsen.

Scores: Pauline Nijboer 12, Sylvia Schutte 4, Anouk Mulder 2, Lieke Mulder 2, Anouk Westerbeek 2, Kelly van der Giessen 2, Mareille Fredriks, Jessica Zernitz

(Vanwege technische problemen is de plaatsing te laat ondanks tijdige aanlevering van onze verslaggever. Onze excuses hiervoor)

Them-avond "de scheidsrechter"

maandag 25 maart 2013

Hierbij nodigt de scheidsrechterscommissie u uit voor de thema-avond: de scheidsrechter. Op 2 april 2013 in de kantine van Wijhe ’92 van 19.30 tot 21.30 uur. Lees verder >>>

Interview met Marcel Dekker

donderdag 28 maart 2013

De traditie die de afgelopen jaren is opgebouwd met interviews in clubblad 1-2'tje wordt voortgezet op de website van Wijhe '92. Regelmatig zult u een bijdrage kunnen lezen van personen die een
speciale band hebben met Wijhe '92. De 'digitale' aftrap wordt verricht door Marcel Dekker: jeugdtrainer bij de A1 (voetbal) en assistent van het 1e, binnenkort gevolgd door een interview met
Willemien Schoneveld van Rabobank Salland. Ga voor het interview naar pagina "clubinfo" subpagina "interviews

Gijs Blanke naar jeugdopleiding PEC

Archief | Wijhe 92 http://www.wijhe92.nl/nieuws/archief

12 van 98 17-6-2019 10:13



donderdag 28 maart 2013

Gijs Blanke, speler en tevens aanvoerder van Wijhe’92 E1, is vanaf 2013-2014 te bewonderen in de jeugdopleiding van PEC Zwolle. Gijs is geselecteerd om volgend jaar in het 1e-jaars D team van
PEC Zwolle (PEC Zwolle D2) te gaan voetballen. Lees verder >>>

Nieuwsbrief bouw tribune

donderdag 28 maart 2013

Zoals de meeste gebruikers en bezoekers van de sportvelden aan de Zandhuisweg al wel opgemerkt hebben: de bouw van de tribune is begonnen. Het grondwerk is door Jansen Wijhe uitgevoerd. De
grond is over de stalen rijplaten afgevoerd naar de ijsbaan. Lees verder >>>

Opnieuw verlies voor Wijhe '92 1

zaterdag 30 maart 2013

In een van beide kanten slechte wedstrijd heeft Wijhe’92 opnieuw veloren , dit keer tegen SDC '12, en moet nu echt gaan vrezen voor de nacompetitie. Het wil de ploeg niet echt lukken en voor het doel
ontbreekt het onze spelers aan overtuiging. Ook kampen we met een aantal geblesseerde spelers, die we in deze fase goed zouden kunnen gebruiken. Tjidde Koopman, Mitchel Kramer, Mario
Heimeriks, Nick Dokman zijn geblesseerd, Jelle Mulder was geschorst.

Over de wedstrijd kunnen we kort zijn, zoals al gezegd het was dramatisch slecht, mede door het keiharde bobbelige veld, waren de ploegen niet in staat om te combineren en leden om de haverklap
balverlies. Het 1e hoogtepunt was in de 40e minuut. Ivo Gasthof mocht op zo’n 20 meter van ons doel een vrije trap nemen, hij krulde de bal langs de muur. Keeper Gerald Draaijer verkeek zich erop en
dat betekende 1–0 voor SDC ’12.

Na de rust hetzelfde beeld al waren er meer scoringsmogelijkheden. Marijn Platenkamp werd in stelling gebracht maar zag dat zijn schot werd gekeerd door de uitstekende SDC keeper. Het moet
gezegd, onze ploeg bleef hard werken, maar kan op dit moment geen potten breken. Marijn de Graaf moest er geblesseerd af en werd vervangen door Tjerk Mulder. Tussen de 70e en de 75e minuut was
de wedstrijd het spannends. Een aanvaller van SDC werd door keeper Gerald Draaijer onderuit getrokken, gelukkig zag de scheids hier geen penalty in. Even Later kon Bas Mulder aan de andere kant
net niet bij de bal om in te schieten. Weer éénminuut later schoot Luuk Nijman over. Gerald Draaijer hield Wijhe in de wedstrijd door een knappe redding te verrichten. Tjerk Mulder had eigenlijk de
beste kans, maar van dichtbij schoot hij te zacht in.
In de 92e min. werd de wedstrijd beslist door Joeri Mensink, die de bal wel met volle overtuiging hoog in het doel knalde 2–0. De scheids floot direct daarna voor einde wedstrijd.

SDC’12 – Wijhe ’92 2–0
40e min. 1–0 Ivo Gasthof
92e min. 2–0 Joeri Mensink

Veld- en kleedkamerindeling per 9-4

zondag 31 maart 2013

Per dinsdag 9 April 2013 starten de buitentrainingen van de handbalafdeling. Vanaf deze datum is er een aangepaste indeling kleedkamers en velden op de trainingsavonden.
Zie hier het nieuwe schema. Deze wordt aan het eind van de volgende week ook op het publicatiebord gehangen.
Het schema is tevens te vinden op pagina "dienstroosters" subpagina "veld- en kleedkamerindeling"

Wijhe '92 knokt zich naar zege

maandag 1 april 2013

Ondanks een overvolle ziekenboeg is het ons 1e team vanmiddag gelukt om, in deze 6-puntenwedstrijd, te winnen van Victoria ’28. Gelukkig kwam Jelle Mulder terug van een schorsing en bleek
vanmiddag van onschatbare waarde voor Wijhe ‘92. De wedstrijd stond onder leiding van de heer Lucassen die het spel goed aanvoelde en niet kinderachtig floot.

Al in de 3e min kwamen we achter, een schot dat van richting werd veranderd was voor keeper Mario Heimeriks te veel: 0–1. Wijhe ‘92 was hier echter niet van onder de indruk want uit een mooi
opgezette aanval waar Lars Draaijer een afgemeten voorzet gaf op Luuk Nijman kopte laatstgenoemde de bal uitstekend binnen: 1–1. Het spel was van beide kanten matig, het ging over en weer en er
waren voor beide ploegen kansjes. Maar in de 27e minuut werd de bal breed gelegd op de mee opgekomen Nik Mulder en die poeierde van 26 meter (volgens Anton 29) de knikker keihard in de rechter
bovenhoek. Juweel van een doelpunt en de voorsprong voor Wijhe ‘92. Beide verdedigingen maakten nogal wat slordige fouten en dat was er de oorzaak van dat Victoria weer op gelijke hoogte kon
komen. Onze verdediging lette niet goed op bij een voorzet vanaf links. Jeroen Germeraad kwam binnendoor bij Lars Draaijer en kon inkoppen 2–2 tevens de ruststand.

De 2e helft was niet zo spectaculair als de 1e helft. Het spelpeil daalde doordat beide ploegen veel balverlies leden. Veel kansen waren er ook niet. In de 66e minuut kwam Victoria op voorsprong. Onze
verdediging zag er niet goed uit bij een vrije trap vanaf rechts. Wie het laatste tikje nu gaf was niet duidelijk, wel dat de bal onze doellijn passeerde en zo stonden we weer achter.
Op dat moment was Victoria ook de bovenliggende partij. Maar zoals zo vaak; onze jongens geven nooit op en dat werd vandaag beloond. In de 78e minuut werd Jelle Mulder binnen de beruchte lijnen
onderuit getrokken en de toegekende penalty werd door hemzelf knap binnengeschoten; 3–3 .
Trainer Booij wilde de 3 punten en wisselde verdediger Corben van den Berg voor middenvelder Stefan Hollegien en joeg de ploeg naar voren. Victoria moest achteruit en Wijhe ‘92 rook bloed.
Het werd beloond; in de 89e min. kregen we een vrije trap net buiten de 16 meter. Kersverse vader Jelle Mulder schoot de bal knap over de muur in het doel en werd zo de man van de wedstrijd; 4-3.

Al met al wel een verdiende overwinning, en dat mocht ook wel eens weer, we hadden ook pech zat de laatste tijd met blessures, ongelukkige doelpunten tegen enz. Een dikke pluim voor ons team en de
technische staf. Volgende week zondag spelen we thuis tegen koploper Luctor et Emergo, dus allemaal weer naar het sportpark.

Wijhe’92 – Victoria ’28 4–3
3e min. 0–1 Andy Sterken
7e min. 1–1 Luuk Nijman
27e min. 2–1 Nik Mulder
34e min. 2–2 Jeroen Germeraad
66e min. 2–3 Jeroen Germeraad
78e min. 3–3 Jelle Mulder
88e min. 4–3 Jelle Mulder

Ilone Jansen nieuwe trainster bij Keukenland/Wijhe’92

woensdag 3 april 2013

Het bestuur van Keukenland Wijhe’92 heeft m.i.v. 1 mei 2013 Ilone Jansen als nieuwe trainster van de dames-1 selectie aangesteld. Ilone is nu trainster bij handbalvereniging Heeten.

Met Ilone heeft Keukenland Wijhe’92 een brok handbalervaring in huis gehaald. Zij heeft zelf gehandbald vanaf haar 12e en is sinds 1984 lid van OBW uit Zevenaar waar ze 20 jaar in het 1e team
gespeeld heeft. Daarna heeft Ilone diverse jeugdteams getraind en vervolgens het dames-2 team. De laatste jaren bij OBW heeft Ilona de trainingen van de dames 1 en heren selectieverzorgd. Vorig jaar
heeft Ilone de overstap gemaakt naar Heeten. Ilone Jansen (48 jaar) woont in Zevenaar en is getrouwd en heeft 4 kinderen.

Voor Dames-2 blijft Eddy Klein Hofmeijer de trainer. De A-selectie gaat getraind worden door Johan Odor. De training van de B-selectie neemt Frits van der Vegt voor zijn rekening. Dick Nuessink
gaat naast zijn taak als algemeen coördinator de C-selectie trainen.

Nieuws voetbalscheidsrechtercommissie
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zaterdag 6 april 2013

Dinsdagavond 2 april 2013 waren voor ruim dertig leden van Wijhe’92 aanwezigen op de eerste thema-avond: “de scheidsrechter” georganiseerd door de scheidsrechterscommissie. De avond werd
bezocht door aanvoerders, leiders, trainers en natuurlijk onze scheidsrechters die de senioren en de A, B en C-junioren van Wijhe ’92 fluiten en belangstellenden. Lees verder >>>

Verlies handbal dames in Dalfsen

zondag 7 april 2013

We moesten zaterdagavond tegen Dalfsen 2 handballen. Om te kunnen winnen hebben we twee weken van te voren getraind met hars. In de eerste helft kwamen we achter te staan. We bleven in het spel
van Dalfsen hangen en konden niet de snelheid pakken. Bij de aanval van Dalfsen hadden ze goede opbouwers die goed het doel konden vinden en stapten we daarbij te laat uit. We hadden toch nog
moeite met de harsbal. Het laatste kwartier raakten we meer gewend aan de bal en konden we met onze snelheid dalfsen weer meer bijbenen. De ruststand was 18-16.

In de tweede helft kregen we de opdracht om sneller om te schakelen en in de opbouwrij iemand uit te laten stappen. Dat brachten we erg goed vanaf, maar dalfsen kon toch nog blijven scoren en zo
bleef het in de wedstrijd een verschil van vier doelpunten. We konden de achterstand niet meer inhalen en hebben verloren van de fysieke kracht van Dalfsen. De eindstand is 34-27 geworden.

Volgende week is de laatste thuiswedstrijd van de competitie. We moeten tegen AAC, en hopen u met z’n allen te zien om het leuke seizoen samen met jullie af te sluiten!

Dalfsen 2 - Keukenland/Wijhe'92 1 34-27 (18-16)

Kansloos tegen koploper Luctor et Emergo.

zondag 7 april 2013

Ons 1e is vandaag tegen een geweldige zeperd aangelopen tegen koploper Luctor et Emergo uit Almelo. Luctor heeft een goede ploeg en staat niet voor niets bovenaan. Dat het vandaag moeilijk zouden
worden was bekend Maar Wijhe was Wijhe niet vandaag. Waar we het normaal van moeten hebben; een sterk collectief gekoppeld aan een enorme inzet, daar was vandaag geen sprake van. We werden
juist op deze sterke punten in het begin van de wedstrijd gigantisch afgedroogd.

Vanaf de 1e minuut moesten we achteruit . Een veel feller spelend Luctor was vanaf het begin heer en meester. Uit een mooie aanval werd het in de 8e minuut 0–1 door Lars te Hoeve.
Er waren veel supporters meegekomen uit Almelo, die vandaag genoeg te juichen hadden. Wijhe had ook nog wel wat kleine kansjes, maar echt gevaarlijk werd het niet. In de 25e minuut moest Marijn
de Graaf helaas geblesseerd eraf. Mitchel Kramer kwam erin en hij verdiend nu eens de complimenten want aan zijn motivatie lag het niet. In de 34e minuut werd het 0–2 door Steven van Tellingen die
ontzettend zwak verdedigend werk van Wijhe resoluut afstrafte. Pas na 35 minuten begon Wijhe '92 te voetballen, maar toen was de wedstrijd eigenlijk al gespeeld. Net voor rust kreeg Eddie Wichems
een grote kans, maar het lukte hem niet om te scoren.

Na rust was het opnieuw Luctor dat feller begon. In de 49e min. kon Danny Jacobs de 0–3 inkoppen. 1 minuut later werd het 0–4 door Lars te Hoeve, die opnieuw verdedigend gepruts afstrafte.
Wijhe '92 probeerde het nog wel, Bart Pol schoot tegen de buitenkant paal en Jelle Mulder zag dat zijn inzet net over getikt kon worden door de Luctor keeper. Het werd nog 0–5 doordat keeper Mario
Heimeriks een bal door zijn handen liet glippen.

Het zal volgende week in de uitwedstrijd tegen AJC ’96 toch echt anders moeten. Waar we vandaag veel teveel respect toonden voor de koploper zullen we er volgende week vanaf het begin “vol” in
moeten kletsen, anders komt de nacompetitie heel dichtbij.
Dus allemaal maar weer mee naar Losser om de boel op te peppen, en de spelers het volle vertrouwen weer te geven.

Wijhe ´92 – Luctor et Emergo 0-5 (0-2)
8e min. 0–1 Lars ten Hoeve
34e min. 0–2 Steven van Tellingen
49e min. 0–3 Danny Jacobs
50e min. 0–4 Lars te Hoeve
82e min. 0–5 Mario Heimeriks e .d.

Handbal dames B3 kampioen

dinsdag 9 april 2013

Na de overwinning van de koploper Kwiek B3 op 17 maart jl., stond B3 ineens bovenaan. Kwiek B3 volgde ons op de voet met 1 punt verschil. Alles blijven winnen om uiteindelijk kampioen in de zaal
te worden werd nu onze doelstelling. Dit is ons ook gelukt, want op zondag 7 april jl. hebben wij thuis met 13-5 van de nummer 3 (Heeten B2) gewonnen.

Nieuwsbrief (54) bouw tribune

donderdag 11 april 2013

Met dit spandoek aan de gevel bij Wijhe’92 kan iedereen zien wat er gaande is en wanneer de tribune klaar is. De aannemer “VRIJWILLIGERS WIJHE’92” hebben twee belangrijke onderaannemers
n.l. onze hoofdsponsor Jansen Wijhe voor het grondwerk en Intra Sport voor de staalconstructie. Lees verder >>>

Eerste uitoverwinning tegen AJC’96

zondag 14 april 2013

Wie gedacht had dat Wijhe na de zeperd vorige week tegen Luctor aangeslagen zou zijn , sloeg de plank flink mis. Onze ploeg begon voortvarend en met goed spel was het zeker de 1e helft de betere
ploeg. Tjerk Mulder had zich weer beschikbaar gesteld, en was vanmiddag van grote waarde voor Wijhe. Al in de 2e min. soleerde hij langs een paar AJC verdedigers en schoot voorlangs.
In de 15e min. schoot Bas Mulder tegen de binnenkant van de paal, helaas stuiterde de bal het veld weer in. Wijhe '92 speelde in deze fase goed en met een enorme werklust van het hele team lukt e het
AJC niet om gevaarlijk te worden. Ze konden pas gevaarlijk worden doordat we zelf grote fouten maakten.
Zo speelde Chris Roos zonder te kijken terug op keeper Mario Heimeriks, de bal werd onderschept door een AJC aanvaller maar deze kon het net niet vinden.
Een beoordelingsfout van keeper Mario stelde Joel Kersseboom in de 44e min. in staat om de 1–0 te scoren. Daarvoor hadden Nik Mulder en Eddy Wichems scoringsmogelijkheden.
Wijhe '92 had in het eerste gedeelte van de strijd wel 4 of 5 goede kansen en gaven 2 kansen weg. De ruststand werd bereikt met 1-0 waar het qua kansen wel 1–3 had moeten zijn.

Wijhe nam na de thee onmiddellijk het initiatief en kwam verdiend op gelijke hoogte door de hardwerkende Mitchel Kramer die knap in de korte hoek scoorde: 1–1. AJC was af en toe ook best
gevaarlijk, vooral door Niek Smudde, een grote behendige spits die ook nog eens slim kan voetballen. In de 59e min. kon keeper Mario nipt redden op een snoeihard schot. In de 65e min. werd het 1–2
door Jelle Mulder die een prachtige aanval over vele schijven afrondde, waarbij broer Tjerk de beslissende voorzet afleverde. Met nog 20 min. op de klok kreeg AJC een gemakkelijk gegeven penalty
van de overig goed fluitende Hr. Smeenk. Onze aanvaller Mitchel Kramer, die al een domme gele kaart op zak had wegens mekkeren, kreeg opnieuw geel voor het onderuit halen binnen de 16 van een
tegenstander. Volgens onze kenners speelde hij de bal en was het geen penalty. Mitchel kon vertrekken met rood.
Keeper Mario Heimeriks, die nog wat goed temaken, had stopte de door Bart de Jong ingeschoten pengel. Knap werk.
Wijhe dus verder met 10 man, en werd achteruit gedrongen door AJC. In de 78e min. werd het gelijk door de vrijgelaten Bart de Jong, die de bal binnenknalde. Wijhe '92 bleef echter toch gevaarlijk,
vooral door de al genoemde Tjerk Mulder en de voor Bas Mulder ingevallen Bart Pol. In de 91e min. glipte Tjerk Mulder maar eens weer langs zijn tegenstander. Zijn afgemeten voorzet werd door de
sterk spelende Eddy Wichems binnengetikt: 2-3.
In de slotminuut kropen we door het oog van de naald, toen een op 2 mtr. van ons doel vrijstaande speler van AJC nog kans zag om over te schieten.

Een prachtige overwinning voor ons team, die met zijn allen ongelooflijk hebben geknokt voor dit resultaat. We hebben nu net zoveel punten als AJC, maar hebben 1 wedstrijd minder gepeeld.
Deze wedstrijd wordt donderdagavond a.s. ingehaald . We moeten dan naar Ootmarsum om daar tegen KOSC te spelen dat onderaan staat. Op nieuw een kraker voor Wijhe dat nu net boven de
nacompetitie plaatsen staat en de punten nog broodnodig heeft.
Dus net als vandaag allemaal mee naar Ootmarsum.
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AJC’96 – Wijhe’92 2–3 (1-0)
44e min. 1–0 Joel Kersseboom
48e min. 1–1 Mitchel Kramer
65e min. 1–2 Jelle Mulder
78e min. 2–2 Bart de Jong
91e min. 2–3 Eddy Wichems

Nette winst bij seizoensafsluiting

maandag 15 april 2013

Als afsluiter van dit seizoen speelden we thuis tegen AAC Arnhem. Na in december van de dames te hebben verloren, gingen we toch met het volste vertrouwen de wedstrijd tegemoet. Afgaande op de
resultaten mochten we deze wedstrijd niet verliezen.

Met de aanwezigheid van vier mini’s van de week uit het G-handbalteam tijdens de warming-up, begonnen we matig met de wedstrijd. Er werd met snelheid gespeeld, de doelkansen werden echter niet
altijd goed benut. Zij kwamen door een sterke linkeropbouwer na enkele minuten weer op een gelijke hoogte(4-4). Maar er was duidelijk een kwaliteitsverschil, dit moesten we alleen nog op het
scorebord laten blijken. Gedurende de hele wedstrijd waren er veel break-outs en drongen we met gemak hun verdediging binnen. Met een stand van 17-11 gingen we door een fout in de verdediging
met ondertal de rust in.

In de tweede helft zaten goede fases en bleven we profiteren van een aantal snelle breaks. Met zo nu en dan rommelig spel. Maar datgeen we in de trainingen hadden geoefend kwam in de wedstrijd
terug. Ook bleken de keepers er profijt van hebben gehad. Met een wedstrijd waar het verschil zeker groter kon zijn, hebben we het seizoen af mogen sluiten met winst. Zoals Ronny in de voor- en
nabespreking benadrukte.

Na afloop van de wedstrijd werd Ronny door het bestuur en het team bedankt voor de twee seizoenen als trainer bij Wijhe ’92. Mede door hem was er behoud in de hoofdklasse. Hij heeft ons veel
bijgebracht en we zullen dit meenemen naar volgend seizoen. Jammer genoeg moeten wij ook afscheid nemen van Ilonka. Ook bij Ilonka kon je altijd terecht, welk pijntje dan ook. We wensen jullie
succes met welk pad jullie ook mogen volgen.

Keukenland/Wijhe’92 - AAC Arnhem: 38-25 (rust 17-11)
Doelpunten: Pauline 12, Kelly 5, Janine 3, Lieke 3, Ilse 3, Mareille 3, Anouk M. 2, Jessica 2, Sylvia 2, Maud 2, Anouk W. 1

Nieuwsbrief 55 "bouw tribune"

donderdag 18 april 2013

Lees hier de stand van zaken m.b.t. aanbouw tribune. Naar verwachting is de tribune t.t.v. de Hemeltjen-Ijjseltrohy toernooi beschikbaar. Nieuwsbrief

Interview met Willemien Schoneveld

donderdag 18 april 2013

De traditie die de afgelopen jaren is opgebouwd met interviews in clubblad 1-2'tje wordt voortgezet op de website van Wijhe '92. Regelmatig zult u een bijdrage kunnen lezen van personen die een
speciale band hebben met Wijhe '92.
Dit keer is een interview te lezen van Willemien Schoneveld van Rabobank Salland. Ga voor het interview naar pagina "clubinfo" subpagina "interviews"

Prachtige overwinning bij KOSC

donderdag 18 april 2013

Vanavond is het ons 1e team gelukt om de 2e uitwedstrijd in winst om te zetten. Al met al een zeer verdiende overwinning. Al voor rust had de zege al een feit moeten zijn, maar zoals het zo vaak
gebeurt in de voetballerij; maak jezelf de kansen niet af, heeft de tegenstander aan 1 kans genoeg om op voorsprong te komen. Zo ook vanavond, een harde wind en een moeilijk bespeelbaar veld
maakten goed voetbal niet mogelijk, maar de spanning vergoedde veel. Toch waren er weer veel supporters uit Wijhe afgereisd naar Ootmarsum en moedigden onze ploeg voortdurend aan.
Zoals al vermeld een verdiende overwinning, maar in de 2e klasse J is van alles mogelijk, ook nu werd de winnende treffer pas in blessuretijd gemaakt.

Voor de rust had Wijhe scoringskansen genoeg. Vooral Jelle Mulder die geweldig speelde was voor het doel niet scherp genoeg en miste een paar goede mogelijkheden. Ook Bart Pol, Marijn
Platenkamp en Eddy Wichems wisten de weg naar het net niet te vinden. In de 40e min. kreeg Wijhe het deksel vol op de neus. Vanaf de linkerverdediging kant werd er 2x achter elkaar balverlies
geleden en dat stelde Wouter Engbers in staat om de thuisclub op voorsprong te zetten.

Ook na de rust zette Wijhe de tegenstander onder druk. Een kopbal van de sterk spelende Bas Mulder en een schot van Bart Pol konden door de KOSC keeper gestopt worden. In de 57e min. werd Jelle
Mulder op links vrijgespeeld, zijn voorzet op maat bereikte de goed meegelopen en hard werkende Mitchel Kramer, die strak binnenknalde 1 – 1. Pas in de 62e min. kreeg KOSC een kans, maar keeper
Mario Heimeriks maakte die knap onschadelijk door de bal stoppen. In de 64e min. werd Marijn Platenkamp er met “direkt”rood afgestuurd. Op de helft van KOSC raakte hij met een harde tackle ook
zijn tegenstander en kon vertrekken. Zeker niet slim van Marijn in deze fase van de competitie. Nog zeker 25 min. te spelen met 10 man tegen de hekkensluiter, dat kon wel eens heel lastig worden
dachten onze fans, maar dit bleek gelukkig niet zo te zijn. Wijhe was in de counter zelfs nog gevaarlijker dan KOSC. Iedereen had zich al neergelegd bij een gelijkspel toen Nick Dokman, ingevallen
voor Mitchel Kramer, uit een vrije trap slim en snel de bal speelde op Jelle Mulder die knap de KOSC keeper passeerde.

De 3 ontzettend belangrijke punten waren binnen en hebben we iets meer lucht gekregen om de nacompetitie te ontlopen. Onze supporters waren trots en tevreden dat de jongens weer met zoveel passie
deze overwinning uit het vuur gesleept hebben. Zondag a.s thuis tegen buurman Heino, dat ook nog niet helemaal zeker is van klassebehoud. Dit kan zeker een mooie spannende wedstrijd worden, dus
kom allemaal kijken.

KOSC – Wijhe’92 1–2 (1-0)
40e min. 1–0 Wouter Engbers
57e min. 1–1 Mitchel Kramer
93e min. 1–2 Jelle Mulder

Ter informatie de degradatieregeling 2e klasse J:
De nummers 11 en 12 van de 2e klasse I en J spelen volgens een hiervoor vastgesteld schema samen met de periodekampioenen van de 3e klasse A t/m D promotie-/degradatiewedstrijden voor 4
plaatsen in de 2e klasse van het zondagvoetbal.
De nummers 13 en 14 degraderen naar de 3e klasse zondagvoetbal.

Verlies in saaie derby tegen Heino

zondag 21 april 2013

Na 2 uit-overwinningen werd er vandaag verdiend verloren van buurman Heino, dat net iets meer kwaliteit heeft. Er waren vandaag vele supporters van beide teams aanwezig, het weer was goed en de
nieuwe tribune mocht gebruikt worden. Alles was aanwezig voor prachtige wedstrijd.

De 1e helft begon met een licht overwicht voor Heino. Beide ploegen wilden wel aanvallen, maar de spelers van Heino combineerden wat gemakkelijker. In de 13e min. werd een mooie aanval over
links knap afgerond door Robin Gerritsen, die met een beheerste schuiver keeper Mario Heimeriks kansloos liet 0–1. In de 18e min. werd het bijna 0–2 maar gelukkig ging de bal naast.
In dezelfde minuut kreeg Tjerk Mulder een kans, maar raakte de bal helemaal verkeerd. Verder waren er nog een paar kansen voor Rik Keijzer namens Heino. Ruststand 0–1.

Over de 2e helft kunnen we kort zijn. Het was heel saai. Het leek wel of Heino deze stand wel goed vond, en Wijhe was niet bij machte om echt gevaarlijk te worden. Namens Wijhe kreeg Nick
Dokman een goede schietkans, maar de bal ging over.
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Verder was er nog een kans voor Tjerk Mulder en voor Wilco Gerritsen namens Heino.

De stand bleef ongewijzigd en was Heino de verdiende winnaar.
Volgende week opnieuw thuis tegen PH uit Almelo. We hebben de punten nog broodnodig. Het zou mooi zijn als er weer een grote schare supporters aanwezig zou zijn om onze jongeens aan te
moedigen.

Wijhe ’92 – Heino 0 – 1
13e min. 0 – 1 Robin Gerritsen

Meer foto's (fotografie Ineke van Wijhe)

Henk van der Weerd benoemd als Ridder in de Orde van Oranje Nassau

vrijdag 26 april 2013

Vrijdag 26 april 2013 heeft burgemeester Ton Strien Henk van der Weerd, lid van verdienste van Wijhe’92, benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.
In een volle Zaal Logtenberg op de Boerhaar is hij geroemd om zijn scheidsrechterscarrière: van 1956 tot 2002. Jaren was hij clubscheidsrechter voor Wijhe’92. Ook was hij actief in het beheer en
onderhoud van de gebouwen en de velden. Naast zijn vrijwilligerswerk voor Wijhe’92 is Henk ook actief op de Kinderboerderij en voor de Nicolaaskerk in Wijhe.
Het bestuur en alle leden van Wijhe’92 feliciteren Henk en zijn familie van harte met deze onderscheiding. De hele club is natuurlijk trots op Henk.

download: Henk van der Weerd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau

Teleurstelling na nederlaag tegen PH

zondag 28 april 2013

Vandaag heeft ons eerste een onnodige nederlaag geleden tegen PH uit Almelo. De reden daarvoor was dat we vooral in de 1e helft de geboden kansen niet wisten af temaken en persoonlijke fouten in
de verdediging ons de das om deden. Ook de scheidsrechter hadden we niet mee, want in zeker 2 situaties had de bal op de stip gemoeten, na overtredingen van PH binnen de 16 meter. Al in de 1e min.
werd Mitchel Kramer onder de ogen van scheidsrechter Voogsgeerd binnen de beruchte lijnen onderuit getrokken. Onvoorstelbaar dat de beste man hier geen overtreding in zag.
Dat zou een penalty betekend hebben en een rode kaart voor de betrokken PH verdediger.
Daarna was Wijhe gedurende de hele 1e helft de betere ploeg. De duels werden gewonnen en in de omschakeling waren we steeds gevaarlijk. Kansen waren er voor Tjerk Mulder en Nick Dokman.
Maar zoals zo vaak valt het doelpunt dan aan de andere kant, onze kant dus. In de 17e min. kon Joep Hulshof een voorzet van links, geheel vrijgelaten inkoppen 0–1.
Een paar min. later gaf Mitchel Kramer de bal breed i.p.v. alleen op de keeper af te gaan. In de 23e min. deed Mitch het beter, toen gaf hij een knappe steekpass op Tjerk Mulder die koel scoorde 1–1.
Onze beide vleugelverdedigers Lars Draaijer en Corben van de Berg kregen geel van de scheidsrechter. Vooral de overtreding die Corben maakte was zwaar gestraft met geel. Even later miste Eddy
Wichems, die verder goed speelde, een enorme kans om Wijhe op voorsprong te zetten. Direkt daarna floot de scheids opnieuw niet voor een penalty toen Tjerk Mulder binnen de 16 onderuit gelopen
werd. Misschien zat er zand in zijn fluitje?
Nadat Nick Dokman de zoveelste kans om zeep had geholpen wat het Mitchel Kramer die eindelijk uit een steekpass scoorde 2–1. Keeper Mario Heimeriks bracht op slag van rust redding in een 1 tegen
1 situatie. Ruststand 2–1.

De 2e helft speelde Wijhe veel minder goed. Tjerk Mulder bleef licht geblesseerd in de kleedkamer. A-junior Jimmy Eikelboom verving hem, maar kon geen potten breken tegen zijn direkte
tegenstander. Balverlies van Bas Mulder was er de oorzaak van dat PH gelijk kon komen. Niek Loohuis strafte dit met een onhoudbare knal in de bovenhoek genadeloos af: 2–2.
Dezelfde speler maakte ook de 2–3 middels een knappe omhaal uit een voorzet nadat Lars Draaijer wel erg gemakkelijk gepasseerd werd op links.
Het werd nog erger. Luuk Nijman verloor als laatste verdediger de bal aan Robin Nijmeyer van PH en die had geen moeite om dit buitenkansje te verzilveren.

Kortom zeer teleurstellend allemaal. Zulke fouten worden in de 2e klasse echt wel afgestraft en we maken er teveel, wat jammer is want zeker in het 1e bedrijf liet Wijhe zien wel degelijk in deze klasse
thuis te horen.
Volgende week opnieuw een thuiswedstrijd en dan moeten er zeker punten komen. Tegenstander is dan WVC uit Winterswijk dat 2 punten minder heeft.

Wijhe’92 – PH 2–4 (2-1)
17e min. 0-1 Joep Hulshof
23e min. 1–1 Tjerk Mulder
42e min. 2–1 Mitchel Kramer
52e min. 2–2 Niek Loohuis
67e min. 2–3 Niek Loohuis
88e min. 2–4 Robin Nijmeyer

Verslag vergadering kantine-plan

woensdag 1 mei 2013

Kort verslag extra algemene ledenvergadering d.d. 25 april 2013
De leden besluiten unaniem om met het voorgestelde kantineplan in te stemmen. Onder aanwezigheid van ca. 40 leden heeft het bestuur van Wijhe’92 haar plannen voor de kantine gepresenteerd. Dit
naar aanleiding van een besluit in de ledenvergadering van 29 oktober 2012 om een totaalplan te maken voor de herinrichting van de kantine, waarin alle wensen voor de toekomst worden meegenomen.
Na oktober 2012 zijn er diverse bijeenkomsten geweest om het plan verder vorm te geven. Omdat het om een aanzienlijke investering gaat, legt het hoofdbestuur het plan voor aan de leden om hier
goedkeuring voor te vragen.

Namens het bestuur presenteert Martin Westerbeek het plan en geeft een heldere toelichting op het kantineplan, waarna de leden om hun mening over het plan wordt gevraagd. De leden maken
opmerkingen over de plaats van en eisen aan het terras, de ruimte/looplijnen bij het uitgifteluik van de snacks, ruimte voor sportassen, mogelijkheden om (delen van) de kantine te verhuren om extra
opbrengsten te genereren en koffieverkoop buiten.

De leden besluiten unaniem om met het voorgestelde plan in te stemmen en hieraan een bedrag van maximaal € 100.000,= incl. btw. te willen besteden.

Procedure teamindelingen handbal

woensdag 1 mei 2013

Vandaag, woensdag 1 mei, om 18.00 uur zullen de voorlopige teamindelingen op de site geplaatst worden. Zie onderstaand de bijbehorende procedure:

Procedure teamindeling 2013-2014 Keukenland Wijhe ‘92

Er wordt al weer volop nagedacht over de invulling voor het seizoen 2013-2014. Het meest in het oog springende, voor de leden, is daarbij de teamindeling. Om tot een eenduidig beleid te komen zijn
de trainers en leiders al enige tijd aan het beoordelen aan de hand van de door Wijhe’92 ontwikkelde beoordelingsformulieren. Er wordt gekeken naar techniek, snelheid, persoonlijkheid (dit zijn ook
drie belangrijke peilers bij het NHV), inzet, inzicht en mentale weerbaarheid.

Dit om er voor te zorgen dat één ieder volgend seizoen weer met plezier op haar niveau de sterren van de hemel kan spelen. Het is een hele kunst om de teamindeling zo te maken dat een speelster niet
‘ondersneeuwt’ maar er ook niet bovenuit steekt. Geen van beide zorgt voor langdurig plezier in het spelletje.

Daarnaast wordt, zoals al eerder gepubliceerd op onze site, door het NHV met ingang van volgend seizoen (2013-2014) een nieuwe leeftijdsindeling ingevoerd. Deze wijziging heeft vanzelfsprekend de
nodige consequenties voor de teamindelingen.

Voor de train(st)ers en leid(st)ers worden in twee bijeenkomsten de teamindelingen voor de volgende categorieën besproken:
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Bijeenkomst 1: Seniorleden (19 jaar en ouder), A-jeugd (17 en 18 jaar) en
B-jeugd (15 en 16 jaar).
Bijeenkomst 2: C-jeugd (13 en 14 jaar), D-jeugd (11 en 12 jaar), E-jeugd (9 en 10
jaar), F jeugd (7 en 8 jaar) en H-jeugd (6 jaar en jonger).

Tijdens deze bijeenkomsten zijn de trainers, coaches, leiders en coördinatoren aanwezig om met ieders inbreng tot een weloverwogen keuze te komen bij de teamindeling. De technische- en/of
organisatiecommissie bewaakt deze avonden de richtlijnen.

De aanwezigen hebben tijdens deze bijeenkomsten ook een aantal spelregels:
absolute geheimhouding van H-jeugd tot en met dames 1;
je bent als trainer/leider aanwezig en niet als ouder;
heb respect voor de mening van een ander.

Na de uitwerking van deze bijeenkomsten en goedkeuring van de genodigden zal dit teruggekoppeld worden aan de organisatie commissie (OC). Zij controleren dan opnieuw de gevolgde procedures.
Na deze goedkeuring zal de voorlopige indeling op een vooraf bekend gemaakt tijdstip op de website verschijnen. Hierbij zal tevens bij vermeld staan waar en hoe u eventuele op en aanmerkingen kunt
melden.

Deze indeling is voorlopig. Er zijn gedurende het jaar meerdere momenten waarop deze indeling bekeken wordt en of iedereen nog op zijn plek zit. Na de teamindeling en tijdens de vakantie komen er
soms nog enkele afmeldingen binnen. Wij zijn dan genoodzaakt om eventueel enkele wijzigingen door te voeren. Hiervoor gaarne uw begrip. Dit zal niet gebeuren zonder uitleg naar betreffende
speelsters.

Tijdspad:
Tijdens deze procedure hanteert Wijhe’92 het volgende tijdspad:
Week 8: De beoordelingsformulieren worden aan de trainers en leidsters verspreid
Week 9: Voorlopige teamopgaaf wordt aan het NHV
Week 15+16: Bijeenkomsten voor trainer en leiders
Week 17: Genodigden controleren uitgewerkte versie
Week 17: Organisatie Commissie en Technische commissie controleert gevolgde
procedure
Week 18: Bekendmaking voorlopige teamindeling website 1 mei 2013 (namen op alfabetische volgorde
Week 37: Uiterlijk bekendmaking teamindeling

Voorlopige teamindeling handbal

woensdag 1 mei 2013

TEAMINDELINGEN 2013/2014

Klik hier voor de -voorlopige- teamindelingen voor het seizoen 2013/2014. Deze indeling is tot stand gekomen volgens de 'procedure teamindeling 2013/2014 Keukenland Wijhe 92' die is terug te
vinden op de pagina handbalinformatie van deze site.

Mocht je naar aanleiding van deze indeling vragen en/of opmerkingen hebben, stuur dan uiterlijk 6 mei 2013 een mailbericht aan het secretariaat van Keukenland Wijhe '92 (mail-adres:
wijhe92@handbal.nl ). Alleen reacties die binnenkomen op voornoemd mailadres worden door TC en OC behandeld. Getracht zal worden om binnen 5 dagen na ontvangst van het maibericht te
reageren.

Technische Commissie en Organisatie Commissie
Keukenland Wijhe '92

Nieuw lid binnen seniorencommissie

vrijdag 3 mei 2013

Met ingang van heden hebben wij een nieuw lid in de seniorencommissie. Dennis van Ittersum, momenteel speler van het 2e team gaat de seniorencommissie versterken en gaat de overige leden bij
diverse taken ondersteunen. Hij zal de functie van vice-voorzitter op zich nemen. Deze functie was tot op heden binnen de seniorencommissie nog nooit opgevuld. Wij wensen Dennis veel succes in de
seniorencommissie.

Verder doet het ons deugd om te melden dat alle andere leden van de seniorencommissie ook het komende seizoen doorgaan.

A1 elftal kampioen

zaterdag 4 mei 2013

Vanmiddag is ons A1 team kampioen geworden van de 1e klasse. Dit gebeurde in een rechtstreeks duel met de nummer twee SVI uit Zwolle. Ons A1 team had twee punten voorsprong en had in deze
laatste competitiewedstrijd dus genoeg aan een gelijkspel om het kampioenschap binnen te slepen. Er waren veel supporters uit Zwolle en Wijhe aanwezig. Na een terechte 0-1 achterstand met de rust,
gaf het team niet op en door een doelpunt van Paco Platenkamp werd het 10 minuten voor het einde van de reguliere speeltijd 1-1. De scheidsrechter kende 10 minuten blessuretijd toe en het bleef nog
lang spannend, maar achterin werden geen kansen meer weggegeven. Na het laatste fluitsignaal was het kampioenschap een feit en kon het feesten beginnen. Hierdoor speelt het team volgend jaar in de
hoofdklasse en dit is in de historie van Wijhe ‘92 nog nooit gelukt. Ook mooi dat volgend jaar alle 1e junioren teams (C1 , B1 en A1) in de hoofdklasse uitkomen.

Het bestuur feliciteert het A1 team, de trainer Marcel Dekker en de begeleiding van het team met dit mooie resultaat.

Uiterst belangrijke winst op WVC

zondag 5 mei 2013

Het is Wijhe’92 gelukt om de 3 punten in eigen huis te houden tegen WVC dat op de ranglijst 2 punten minder had dan Wijhe'92 en ook om de strijd om een nacompetitieplaats te ontlopen. Trainer
Booij moest op het laatst zijn strijdplan nog aanpassen want Lars Draaijer en Eddy Wichems waren niet fit genoeg. Jelle Mulder had nog last van zijn ribbenkast en was ook niet inzetbaar. Gelukkig was
Chris Roos terug van Schorsing en Marijn de Graaf was weer fit genoeg. Stefan Hollegien kwam de selectie versterken, mocht beginnen in de basis en speelde een prima partij.

De wedstrijd; WVC moest eigenlijk winnen om Wijhe op de ranglijst te passeren, maar vreemd genoeg het ontbrak onze gasten aan strijdlust. Wijhe'92 daarentegen toonde vanaf het begin wel weer
karakter en begon beter aan de wedstrijd. Onze voorhoede was vandaag goed bezig. Tjerk Mulder, Marijn de Graaf en Mitchel Kramer waren erg lastig te bespelen voor WVC en scoorden ook nog eens
alle drie. Onze verdediging stond veel beter dan vorige week. Met Nik Mulder aan het hoofd werd er haast geen kans weggegeven.
In de 17e minuut werd een misverstand in de WVC verdediging afgestraft door Marijn de Graaf die alert reageerde en de bal via de binnenkant paal binnenschoot. Mitchel Kramer schoot in kansrijke
positie hoog over. Pas in de 24e minuut was er de eerste mogelijkheid voor WVC. Onze gasten kwamen er wat meer uit maar echt gevaarlijk waren ze niet. Op slag van rust was er hun beste kans maar
onze verdedigers konden het tij keren. Ruststand 1–0.

Na de thee werd Wijhe'92 direct door WVC onder druk gezet maar echte kansen leverde dit offensiefje niet op. In de 50e minuut werd Marijn de Graaf onderuit gehaald. De toegekende vrije trap werd
bijna ingekopt door de hardwerkende Bas Mulder die samen met Nick Dokman en Stefan Hollegien de lakens op het middenveld gedurende een groot deel van de wedstrijd uitdeelden.
In de 52e minuut kwam de 2–0 op het scorebord. Op zijn onderhand bekende wijze ging Tjerk mulder langs een paar tegenstanders en leverde een panklare voorzet af op Michel Kramer die de bal knap
inschoot. Stefan Hollegien pegelde de bal even later loeihard tegen de lat. Kat in het bakkie zou men denken. WVC bracht wat wissels in het veld en gingen nog meer vooruit spelen. Na een scrimmage
voor ons doel wist Mike Leuyerink namens WVC de achterstand te verkleinen naar 2-1. Met nog een dik kwartier ging de moegestreden Mitchel Kramer eraf en Tjidde Koopman kwam hem vervangen.
Ook Bas mulder werd gewisseld voor Eddy Wichems. In de 81e minuut werd het 3–1. Tjerk Mulder rommelde weer eens door de WVC verdediging en uit een haast onmogelijke hoek wist hij ook nog
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te scoren.

Wedstrijd gelopen en 3 super belangrijke punten rijker. De ploegen die nog onder ons stonden verloren vandaag allemaal en dat is mooi meegenomen. Donderdag a . s (hemelvaartdag ) spelen we uit in
Hengelo tegen Tubantia dat 1 punt minder heeft dan Wijhe '92. Kortom alweer een finale mochten we die winnen dan ontlopen we de nacompetitie. Dus het is noodzaak dat we massaal meegaan om
onze kanjers aan te moedigen.

Wijhe ’92 – WVC 3–1
17e min. 1–0 Marijn de Graaf
52e min. 2–0 Mitchel Kramer
70e min. 1–2 Mike Leuyerink
81e min. 3–1 Tjerk Mulder

1 Luctor et Emergo 24 47
2 Grol 24 46
3 Dieze West 24 45
4 de Zweef 24 44
5 PH Almelo 24 41
6 SDC ´12 24 40
7 Heino 24 32
8 ATC ´65 24 31
9 Wijhe ´92 24 28
10 Tubantia 24 27
11 AJC ´96 24 25
12 WVC 24 23
13 Victoria ´28 24 20
14 KOSC 24 20

Traininstijden handbal 2013-2014

dinsdag 7 mei 2013

Zie HIER de trainingstijden voor komend seizoen

Dankwoord trainer/coach A1

woensdag 8 mei 2013

Het seizoen 2012-2013 zit er al weer op.
De doelstellingen waren vooraf duidelijk: niet degraderen en stiekem meedoen om een periode. Nu, 49 punten later, kunnen we stellen dat deze doelstelling wat voorzichtigjes was. Sterker nog: na 22
wedstrijden sloten we de competitie in ’t Proathuus af om ons kampioenschap te vieren! Wie had dat gedacht? Ik in ieder geval niet!

Natuurlijk zijn het de spelers die het allemaal gedaan hebben maar ik zou een hoop mensen te kort doen als ik dit dankwoord niet zou schrijven. Hierbij wil ik dan ook een aantal mensen ‘rondom A1’
bedanken voor de tomeloze inzet in het afgelopen seizoen.

Laten we eens beginnen met dr. J. Oosthof, beter bekend als Jan. Jan had elke maandag, woensdag en zaterdag de bank vol liggen met de kneusjes van A1 (woorden van dr. Jan). Geen moeite was hem
te veel en iedereen was ook dit jaar weer meer dan welkom. Jan ontzettend bedankt voor al je inspanningen in het afgelopen seizoen! En volgend jaar gaan we weer vrolijk verder!

Ruud Teelen en André Brinkhuis wil ik zeer zeker niet vergeten. Dit duo heeft ons altijd gesteund, ook na een minder resultaat spraken Ruud en André altijd zalvende woorden. De gezelligheid met
Ruud aan de bar hebben we enorm gewaardeerd en zullen we helaas een paar maandjes moeten missen. Ruud en André: vele malen DANK!

Gerard te Wierik en Sjon van Vilsteren wil ik ook niet vergeten. Gerard voor de technische ondersteuning en Sjon voor de wedstrijd coördinatie. Ik kon beide mannen altijd bellen voor advies en
steun. Erg prettig om zo te mogen werken!

Ook Willem Kruit en de club van het Beheer wil ik graag bedanken voor alle goede zorgen in het afgelopen seizoen. Willem wil ik bedanken voor zijn begrip en geduld, vooral als er weer eens een
balletje zoek was.

Verder wil ik Carla Seubring bedanken. Carla heeft het hele jaar gereden voor ons, absoluut een compliment waard. Dat Carla 1x het schaatsen verkoos boven de voetbal is haar inmiddels vergeven.

De begeleiding van B1 wil ik bedanken voor het feit dat wij altijd op het hoofdveld mochten spelen. Erg prettig hoe flexibel jullie je hebben opgesteld het afgelopen seizoen. Jorn, Douwe en Bart,
BEDANKT voor de leuke samenwerking! Dit zelfde geldt uiteraard ook voor de begeleiders van A2 en A3! Dank voor jullie dienstbaarheid richting A1

Ook de kantinemensen wil ik hartelijk danken voor de inzet. Dankzij jullie was er altijd weer sprake van een gezellige 3e helft! Waarvoor dank!

Misschien wel het grootste woord van dank wil ik richten aan mijn collega-begeleiders: MARIJN, LLOYD, RICK en RICK!!! Zij hebben meer gedaan dan je zou mogen verwachten van een
begeleider. Het succes is dan ook in grote mate toe te schrijven aan dit kwartet. Ik wil jullie hartelijk bedanken voor jullie steun en gezelligheid in het afgelopen seizoen. Jullie waren de reden dat de
zaterdag voor mij het hoogtepunt van de week was. Een hele diepe buiging is hier zeker op zijn plaats!!! BEDANKT mannen!!! Fijn dat jullie allemaal doorgaan volgend seizoen!!

Tot slot een woord van dank aan de hoofdrolspelers! Wat heb ik ook dit jaar weer een geluk gehad met het team dat ik mocht trainen! Hierbij maak ik dan ook een enorme buiging voor: Rick, Sietse,
Jelle, Dennis, Raymond, Dennis, Joran, Paco, Robbin, Yannick, Jimmy, Sander, Remco en Niels. Dankzij jullie had ik ook dit jaar weer de allermooiste hobby! Vele malen dank hiervoor!

Als slot van mijn dankwoord wil ik mij aansluiten bij de woorden van Rinus Michels in 1988. Na de zege in Duitsland sprak hij de magische woorden die ook op mij van toepassing zijn: “We zullen het
nooit maar dan ook nooit vergeten!”

Ik wens alle leden van Wijhe’92 een leuke vakantie toe! Rust lekker uit, blijf gezond en zorg dat je weer met veel plezier het nieuwe seizoen ingaat!

Met vriendelijke groet,
Marcel Dekker
Trainer/Coach Wijhe’92 A1

Wijhe ’92 speelt zich veilig in thriller

donderdag 9 mei 2013

Het is ons 1e team vanmiddag gelukt om zich veilig te spelen in de 2e klasse J, maar vraag niet hoe. Met af en toe bloedstollende taferelen voor het doel van onze uitblinker keeper Mario Heimeriks,
werd vooral dankzij hem de nul gehouden.

Jelle en Bas Mulder waren niet fit genoeg om te starten en begonnen op de bank. De winnaar van deze wedstrijd kon klasse behoud veilig stellen.

Het begon allemaal wat aftastend en de wind die dwars op het veld stond maakte dat er veel balverlies geleden werd aan beide kanten, vooral lange ballen kwamen niet aan.
Tubantia kreeg in de 9e minuut de eerste grote scoringskans. Gelukkig voor ons werd er te gehaast geschoten en ging de bal naast. Onze gastheren werden gaandeweg sterker zonder verder echte kansen
te creeren, pas in de 34e minuut moest Mario aan de bak om een hard schot eruit te ranselen. Op slag van rust soleerde Marijn de Graaf door de verdediging van onze gastheren, maar ook hij schoot
naast.
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Na de thee, Eddy Wichems werd vervangen door Jelle Mulder, was Wijhe'92 gedurende 10 minuten gevaarlijker dan Tubantia. Dat leverde meteen de voorsprong op. Luuk Nijman onderschepte een bal
op het middenveld en speelde direkt de lange bal op Mitchel Kramer, die zich niet bedacht en met een schitterende volley vanaf 18 meter raak knalde 0–1. Verder kwamen we aanvallend eigenlijk niet,
een enkel schot daargelaten. Daarna zette Tubantia ons op het laast wel erg grote druk. Gelukkig viel de bal steeds op gevaarlijke momenten net voor de voeten van een Wijhe speler die de bal weg kon
rossen. De gastheren speelden 1 op 1, maar onze middenvelders liepen teveel achteruit en konden zo geen gevaarlijke counters plaatsen. Tubantia kreeg een paar geweldige kansen die om zeep werden
geholpen. Zo werd er vrijstaand naast gekopt en redde Mario knap in een 1 tegen 1 situatie. Marijn de Graaf en matchwinnaar Mitchel Kramer werden nog gewisseld voor Bas Mulder en Tjidde
Koopman. Tot het eind van de wedstrijd, die voortreffelijk geleid werd door jonge scheidsrechter Veekamp uit Enschede, was het billenknijpen voor Wijhe. Eindelijk klonk het laatste fluitsignaal en
haalden de talrijk meegereisde supporters opgelucht adem en konden onze helden van vandaag aan een feestje beginnen.

Zondag a.s tegen Dieze-West, dat nog kampioenskansen heeft. De uitwedstrijd in Zwolle werd met 3–0 verloren dus hebben we nog iets recht te zetten dus dat kan ook een spannende strijd worden. Tot
zondag allemaal.

Wijhe ’92 speelt zich veilig in thriller.

Tubantia – Wijhe ’92 0–1 (0-0)
55. 0–1 Mitchel Kramer

TuS Neuenkirchen voor de 6e keer present op IJsseltrophy

zaterdag 11 mei 2013

Uit de buurt van het Duitse Osnabrück komen ze, de jongens van TuS Neuenkirchen. Als een van de trouwste deelnemers, is deze club al voor de zesde maal present op de Hemeltjen
IJsseltrophy. En als het aan hen ligt was het ook niet de laatste keer want plezier dat hebben ze zeker, niet alleen op het veld maar vooral ook daarnaast.
‘We sliepen vannacht pas om vier uur!’ zegt een glunderende Julian (11) als hij de vraag krijgt hoe gezellig het was vrijdagavond. Het was weer ouderwets ‘eine gute party’ zoals onze Duitse vrienden
dan zeggen. ‘Op het summercamp is het erg gezellig’ zegt Julian. En belangrijk ook: ze pakken punten! ‘Wir haben schon dreimal gewonnen!’ laat Julian vol trots weten. Ook Sven, een van de ouders,
laat weten dat de jongens het goed naar het zin hebben. ‘We zijn hier al voor de zesde keer en organisatie is al jaren top!’ De ouders hebben zelf natuurlijk ook niet al te veel slaap gehad, maar dat deert
ze niet. ‘Als de jongens plezier hebben, dan hebben wij dat als ouders ook. Zowel op het toernooi zelf, als bij het Summercamp zijn zaken als eten, drinken en vervoer heel goed geregeld. Dat verdient
complimenten’, aldus Sven. Uiteindelijk was het toernooi ook een sportief succes voor Neuenkirchen. Beide teams haalden de finale in hun klasse, al verloren ze deze allebei. Wel pakte het team ‘Onder
13’ de penaltybokaal.

English:
TuS Neuenkirchen already present for the sixth time!
They are from the area of Osnabrück, our German friends of TuS Neuenkirchen. As one of the most loyal competitors, this club is already present for the sixth time at the Hemeltjens
IJsseltrophy. And if it is up to them, this will not be the last time either. They enjoy the tournament very much, not only on the pitch but also off the pitch.
‘We went to sleep at four in the morning!’ says Julian (11) when he is asked about the fun they had Friday night. It was an old fashiond ‘gute party’ as the Germans say. ‘At Summercamp we have lots
of fun’, says Julian. And also important: they win points! ‘We already won three matches’ says the proud Julian.
Als Sven, one of the parents, says that the boys are enjoying themselves very much. ‘This is the sixth time that we are here and the organization has been great every year!’ The parents of course did not
get much sleep either but they are OK with that. ‘If the boys have fun, we do too’. As well during the tournament as at the Summercamp, things like food, drinks and transport are very well organized.
This deserves a compliment!’, according to Sven. In the end the tournament was also a success in a sportive manner. Both teams of Neuenkirchen reached the final, sadly both were lost. Their team
‘Under 13’ did win the Penalty Trophy.

Zesde editie Hemeltjen IJsselTrophy bij Wijhe’92 een groot succes

zaterdag 11 mei 2013

Afgelopen vrijdag en zaterdag was het weer zover: op het gemeentelijke sportpark organiseerde Wijhe ’92 - in samenwerking met Euro-Sportring - alweer de zesde editie van de Hemeltjen IJsselTrophy.
Wijhe’92 ontving teams van meer dan twintig verschillende clubs uit Nederland, Denemarken, België en Duitsland. Lees verder >>>

Verlies in laatste wedstrijd van seizoen

zondag 12 mei 2013

In de laatste wedstrijd is het ons 1e niet gelukt om thuis een punt over te houden tegen Dieze-West dat bij verlies van Luctor nog kampioen kon worden.

Het verschil in kwaliteit was veel minder dan in de uitwedstrijd, waar we er niet aan te pas kwamen. Sterker nog in de eerste helft waren we gelijkwaardig en hadden in het 1e deel van de wedstrijd
goeie kansen om de score te openen. Schoten van Bart Pol en Nick Dokman waren te zacht om keeper Danny van der Vegt van Dieze in de problemen te brengen. Ook werd een doelpunt van Marijn
Platenkamp afgekeurd wegens buitenspel. Aan de andere kant hadden we ook zeker geluk want Dieze raakte 2x de lat. De mooiste aanval was echter voor Wijhe. Een prachtige combinatie tussen Jelle
Mulder en Luuk Nijman resulteerde in een enorme volley van Luuk. De bal kon met een uiterste krachtsinspanning en ten koste van een corner door de Dieze keeper over de lat getikt worden. Ruststand
0–0.

In de 2e helft kregen we het moeilijker en kwamen maar weinig meer aan aanvallen toe. De geleden nederlaag is dan ook te wijten aan dat we net wat meer fouten maakten als Dieze-West wat toch
eigenlijk wel de best voetballende ploeg in de 2e klasse J is.
In de 60e minuut werd het 0–1 door Jaouad Akloud. Op het midden veld werd onnodig balverlies geleden en dat werd koel afgestraft.
Wijhe '92 probeerde nog wel de bakens te verzetten. Bart Pol en Bas Mulder werden nog gewisseld voor Niek Kleineschaars en Jesse Schutte maar die konden het tij ook niet keren.
Opnieuw balverlies in onze verdediging werd afgestraft door Lodewijk de Vries die de bal onhoudbaar voor keeper Mario onder de lat knalde. Eindstand 0–2.

Na afloop van de wedstrijd werd trainer Alex Booij nog in het zonnetje gezet door voorzitter Adri Bolijn. Alex werd bedankt voor zijn inzet gedurende vele jaren als succesvolle trainer van Wijhe ´92.
Ook vanaf deze kant bedanken we Alex voor zijn altijd positieve inbreng en zijn nimmer aflatende inzet. Alex veel succes bij Nieuwleusen en we zien je zeker terug op ons sportpark.

Wijhe ’92 – Dieze-West 0–2
60e min. 0–1 Jaouad Akloud
86e min. 0–2 Lodewijk de Vries

Gesigneerd kampioensshirt Ajax te koop bij Saampies-finale

maandag 13 mei 2013

Ook Ajax, kampioen van de Eredivisie, steunt de Saampies-actie van Wijhe’92. De kersverse landskampioen heeft een kampioensshirt beschikbaar gesteld voor de grote, feestelijke finale van de
Saampies-actie op 22 mei. Het shirt is door de hele spelersgroep gesigneerd, een uniek exemplaar. Het gesigneerde kampioensshirt wordt per opbod verkocht. De opbrengst gaat naar het KWF.

Onze jeugdleden zamelen sinds vorige week donaties in voor het KWF om zo ‘saampies’ de strijd tegen kanker bij leeftijdgenootjes als Tess en Xena te steunen. De actie loopt nog tot en met 22 mei.
Van 15.00 tot ongeveer 17.00 uur vindt op die dag op het Van Dedemplein de finale plaats, waarbij al het geld door de kinderen ingeleverd wordt. Naast sport en spel, zorgt Duo Feestlift voor de
muzikale omlijsting en ook de brandweer doet mee, alle voor het goede doel. De kinderen die het hoogste geldbedrag inzamelen krijgen een prijs. Tess en Xena zullen de prijsuitreiking verzorgen.

Sercodak/Dalfsen wint landstitel en beker

dinsdag 14 mei 2013

De handbalsters van Sercodak/Dalfsen zijn op zaterdag 11 mei 2013 voor de 3e keer achter elkaar LANDSKAMPIOEN geworden. De ploeg, met onze ‘oud’-speelsters Sharina van Dort en Loren voor
’t Hekke, won de eerste wedstrijd in de Trefkoele en zaterdagavond bij Succes Schoonmaak VOC in Amsterdam met 24-31 in en daarmee kwam de ploeg op een beslissende 2-0 voorsprong in de best-
of-3 serie.
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Eerder dit seizoen won de ploeg ook al de Supercup en op Hemelvaartsdag de Bekerfinale. Na de eerdere titels in 2011 en 2012 is dit de derde landstitel in de geschiedenis van Sercodak/Dalfsen.

Selectie, staf en management van harte gefeliciteerd met behalen van deze prachtige trilogie. Bij deze willen wij jullie het volgende seizoen ook alvast veel succes wensen, met hopelijk ook goede
prestaties in europa.

Namens bestuur en leden Keukenland Wijhe '92
Rudy te Braak

Saampies actie: Heb jij de 100 euro al gehaald?

woensdag 15 mei 2013

Vorige week is de Saampies-actie van start gegaan en sommige kinderen hebben al meer dan €100,- opgehaald! We hopen dat iedereen nog heel erg zijn of haar best doet om tot en met 22 mei zoveel
mogelijk geld in te zamelen voor het KWF. De kinderen die het hoogste geldbedrag inzamelen krijgen tijdens de finale op 22 mei op het Van Dedemplein een prijs. De prijsuitreiking wordt door Xena
en Tess verzorgd.
Doe dus allemaal nog even heel goed je best. Je hebt nog ruim een week om de 100 euro, en liefst nog meer, te halen. Wie weet win je wel een prijs.

F3 nu ook voorjaarskampioen

donderdag 16 mei 2013

Nadat het F3-team de najaars competitie als kampioen had afgesloten, moesten ze in de voorjaars competitie een klasse hoger spelen. Dezelfde klasse als waar de F1 van Wijhe '92 in speelde. Dat
betekend voor onze 1e jaars F-spelers spelen tegen hoofdzakelijk 2e jaars. Al snel bleek dat we geen "makkies" meer zouden krijgen en dat het vooral fysiek een groot verschil is. Maar afgelopen
zaterdag heeft ons F3 team in een directe confrontatie tegen naaste belager Excelsior Rijssen, door een 2-6 overwinning, het kampioenschap binnen gehaald. Prima gedaan Wijhe'92 F3!!!

7e elftal kampioen

maandag 20 mei 2013

Op Pinkstermaandag is het 7e seniorenelftal van Wijhe’92 kampioen geworden. Een gelijkspel (1-1) tegen Broekland-5, tweede op de ranglijst met twee punten minder maar wel een wedstrijd meer
gespeeld, was voldoende. Lees verder >>>

Voorlopige teamindeling voetbaljeugd

vrijdag 24 mei 2013

Bijgaand is de voorlopige teamindeling voetbal junioren en pupillen te vinden. Voorlopige teamindeling voetbaljeugd

Nieuwsbrief 56 ikv opening tribune

zondag 26 mei 2013

Vrijdagavond 24 mei is onder grote belangstelling de nieuwe tribune van Wijhe’92 geopend. Eerst werden de bouwvrijwilligers met partners, die mee gewerkt hebben aan zowel de
kleedkamers, de parkeerplaats als de tribune in de kantine van Wijhe’92 ontvangen. Lees verder >>>

Verslag informatieavond handbal

dinsdag 28 mei 2013

Op 15 mei 2013 heeft er een informatiebijeenkomst plaatsgevonden, waarin door het handbalbestuur de bijgestelde visie en mogelijke organisatorische risico’s met de aanwezigen zijn gedeeld. Voor een
volledig verslag klik HIER.

Opbrengst Saampies-actie bijna 6 mille

vrijdag 31 mei 2013

De Saampies-actie heeft maar liefst €5850,- opgeleverd voor het KWF. Onze jeugdleden hebben ‘saampies’ een geweldige prestatie geleverd. Nog mooier is dat ze zich belangeloos hebben ingezet voor
het goede doel. Daarmee zijn ze zich bewust geworden van het feit dat gezondheid en lekker kunnen spelen en sporten niet voor alle leeftijdgenootjes vanzelfsprekend zijn. Lees verder >>>

In memoriam Harrie Ruiter

vrijdag 7 juni 2013

In memoriam Harrie Ruiter

DAMES 1 poulewinnaar in Hendrik Bartelscompetitie

zaterdag 8 juni 2013

DAMES 1 poulewinnaar in Hendrik Bartelscompetitie

Het dames 1 team is als 1ste geëindigd in Poule 10 van de Hendrik Bartelcompetie. Zoals bekend spelen de als 1ste geëindigde in poule 10 en 11 (Van Niel/Voorwaarts) van de Hendrik
Bartelscompetitie een wedstrijd om te bepalen wie de finale gaat spelen tegen Nieuw Heeten (winnar Poule 9) op zaterdag 29 juni 2013 in Deurningen.

Door het NHV is (door loting) de onderstaande wedstrijd vastgesteld:

VanNiel/Voorwaarts 1 – Keukenland/Wijhe ’92 1

Datum: Woensdag 12 juni 2013
Sporthal: De Jachtlust, Twello
Aanvang: 19:30 uur
Natuurlijk hopen de dames weer op de steun van het (trouwe) publiek. Kom onze dames dus aanmoedigen!!!

Met vriendelijke sportgroet,

Rudy te Braak
Keukenland Wijhe '92
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Alexander Westenbrink voorzitter Voetbalbestuur

maandag 10 juni 2013

Vanuit het bestuur van Wijhe'92 is Alexander Westenbrink (huidig voorzitter Technische Commissie) gevraagd voor de functie van voorzitter Voetbalbestuur. Na constructieve besprekingen heeft hij
deze functie aanvaard en zal met ingang van het nieuwe seizoen 2013-2014 Adrie Bolijn gaan opvolgen. Hiermee ontstaat er tegelijkertijd een vacature als voorzitter Technische Commissie. De
voorzitter Technische Commissie treedt tevens toe als lid van het Voetbalbestuur. Belangrijk om te vermelden is dat er sprake zal zijn van een overgangsperiode. Dit betekent dat er, in eerste instantie,
door Voetbalbestuur gezamenlijk de rol van voorzitter Technische Commissie wordt uitgeoefend totdat er een nieuwe voorzitter Technische Commissie is aangesteld.

Wij willen van deze gelegenheid gebruik maken om Adrie Bolijn hartelijk te danken voor zijn inzet als voorzitter Voetbalbestuur in de afgelopen jaren. Hoewel Adrie stopt als voorzitter Voetbalbestuur
heeft hij te kennen gegeven actief betrokken te willen blijven binnen Wijhe '92. Adrie gaat zich bezighouden met diverse zaken binnen de scheidsrechtercommissie en wil ook een actieve rol vervullen
bij het project SAAMPIES.

Wij wensen Alexander Westenbrink veel succes in zijn nieuwe functie.

Verslag afscheid Alex Booij

dinsdag 11 juni 2013

Vrijdagavond 7 juni is met een wedstrijd tussen spelers van de huidige selectie en spelers van de voormalige selecties afscheid genomen van trainer Alex Booij. Gastcoach Hans Tuin en Alex stonden
samen hun teams in één dug out te coachen. Dat uiteindelijk “de oude garde” won mocht de pret niet drukken. Lees verder >>>

Wijziging voorlopige indeling A en B jeugd voetbal

donderdag 13 juni 2013

Gewijzigde voorlopige teamindeling A en B jeugd voetbal

Contributie handbal per 1-7-2013

vrijdag 14 juni 2013

De contributie-inning vindt plaats in 4 termijnen (februari, mei, september en november). Met de contributie zal tevens de bijdrage voor de tenue lease geïnd worden. Per 1 januari 2013 zijn de
contributiebedragen aangepast conform de afspraken zoals gemaakt op de ledenvergadering van 7 november 2011. De contributiebedragen voor de handbal gelden per 1 juli 2013, zoals besloten door
het hoofdbestuur op 8 april 2013.

De gegevens zijn ook te vinden op pagina "ledenadministratie" subpagina "contributie"

Contributie overzicht handbal

Poule-indelingen HANDBAL zaalcompetitie 2013-2014

vrijdag 14 juni 2013

Ons dames 1 team en A1 spelen evenals vorig jaar in landelijke competies, te weten Hoofdklasse B en divisie A-jeugd NO. De overige teams komen uit in de breedtesportklassen. Deze klassen bestaat
uit Senioren 3e klasse en lager en alles wat onder de klasse “Poule” is ondergebracht. Klik hier om de indeling te bekijken van alle teams van onze vereniging.

In de breedtesport bij de jeugd is het poulenummer niet gerelateerd aan de prestatie. De NHV heeft getracht zoveel mogelijk de reisafstanden beperkt te houden. Daar waar dit niet mogelijk is en de
poules kleiner zijn, zal er met 1½ of een dubbele competitie worden gewerkt. Een bijkomende uitdaging voor het NHV is natuurlijk ook dat in het seizoen 2013 - 2014 de leeftijdscategorieën zijn
gewijzigd. Een sterkte/zwakte analyse voor een team in relatie met de andere teams is dan ook bijzonder moeilijk. Vandaar dat de NHV er bewust voor gekozen heeft binnen een poule per categorie
‘gaten’ hebben gelaten om eventuele problemen t.a.v. sterkte/zwakte van een team te kunnen opvangen en deze teams snel kunnen verplaatsen naar een andere poule.

Wil je meer informatie, bezoek dan de site van de NHV: http://www.handbal.nl/nieuws/11/competitie/poule-indelingen-zaalcompetitie-2013-2014-zijn-bekend/

Met vriendelijke sportgroet,

Rudy te Braak
Keukenland Wijhe '92

Verslag jeugdkamp Berghoeve Epe

donderdag 20 juni 2013

Van vrijdag 14 t/m zondag 16 juni is de jeugd van voetbal-D en handbal-C met kamp geweest naar de Berghoeve in Epe. Bijna 60 kinderen hebben een prachtig weekend gehad. Onder leiding van Jan
Nissink heeft een team bestaande uit ouders, leiders en oudere jeugdleden, een programma opgesteld met veel activiteiten. Onderstaand een verslag van enkele kinderen. Lees verder >>>

Verslag(je) Rabomix toernooi

dinsdag 25 juni 2013

Zondag 9 juni vond het Rabomixtoernooi weer plaats. Al vroeg in de morgen stonden de 23 deelnemende teams in gepaste kledij te wachten op het startsignaal. Om 10:00 uur barstte de strijd dan
eindelijk los. Lees verder >>>

Opleiden van spelers en trainers bij Wijhe ’92 succesvol

woensdag 26 juni 2013

Het opleiden van eigen spelers en trainers staat bij Wijhe ’92 hoog in het vaandel en is erg belangrijk voor een succesvolle toekomst. De speciale opleiding voor de trainers van de minipupillen
Lees verder >>>

Voorlopige teamindeling voetbal senioren seizoen 2013-2014

donderdag 27 juni 2013

De afgelopen maanden zijn de seniorencommissie, de technische commissie en de selectietrainers weer druk bezig geweest met de teamindeling voor het komende seizoen 2013-2014. De voorlopige
teamindeling is nu bekend (zie bijlage).

Vanwege het gering aantal spelers dat is gestopt, het aantal nieuwkomers en het feit dat er veel A-spelers (20) overkomen vanuit de jeugd, is besloten om een team meer in te schrijven bij de KNVB.
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Bij het indelen van de teams zijn de uitgangspunten gehanteerd zoals deze zijn vastgelegd in het voetbaltechnisch beleid van Wijhe '92.
Verder hebben de uitkomsten van de spelersenquête een belangrijke rol gespeeld. Het is echter helaas niet zo dat aan elke individuele wens gevolg kan worden gegeven. Wij gaan er vanuit dat hiervoor
begrip is. Omdat het dit jaar zeer moeilijk was om de spelers goed in te delen, hebben we voor het eerst de leiders van de teams betrokken bij de indeling. Dit is ons goed bevallen.

De samenstelling van de selectie, team 1 t/m 3 is (in overleg met betrokkenen) tot stand gekomen. Deze is gemaakt op basis van kwaliteit, trainingsopkomst en potentie voor de toekomst. Omdat dit jaar
veel A-spelers over komen, hebben we de mogelijkheid om de selectie te verjongen en kunnen we insteken op een selectiewaardig 3e team. De selectie is nu dermate groot, dat er nog spelers moeten
afvallen. Verder wordt er 1 damesteam en een G-team ingeschreven voor de competitie. Ook is het team “Jong Wijhe ’92” (onder 21 jaar) weer ingeschreven voor de Beltona beloften competitie.

Voor de duidelijkheid wordt opgemerkt dat het gaat om een voorlopige teamindeling. In de komende maanden kunnen er nog wijzigingen worden aangebracht.

Bij eventuele vragen of opmerkingen kan contact worden opgenomen met iemand van de seniorencommissie of een mailtje worden gestuurd naar hakoekoek@home.nl of l.eikelboom@home.nl

Schema voorbereiding seizoen 2013-2014 (2 tabbladen!!!)
Voorlopige teamindeling senioren

Spoedoproep: trainers gezocht

zondag 30 juni 2013

De vakantie staat voor de deur, maar voorbereiding voor het voetbalseizoen 2013 -2104 zijn in volle gang. Vele jeugdteams zijn inmiddels voorzien van een trainer, maar we zoeken nog enkele trainers
op de volgende teams: Lees verder

oefen/beker en competitieschema Wijhe '92 1 seizoen 2013-2014

dinsdag 6 augustus 2013

BEKER
20-aug di 20.00 u Wijhe '92 - Zwolsche Boys
27-aug di 19.30 u Dedemsvaart - Wijhe '92
31-aug za 17.00 u Nieuwleusen - Wijhe '92

Let op het aanvangstijdstip tijdstip van de bekerwedstrijd Wijhe '92 - Zwolsche Boys is verplaatst van 19.00 naar 20.00 uur!

OEFENSCHEMA
18-aug zo 14.00 u Wijhe '92 - Lemelerveld
25-aug zo 14.00 u Wijhe '92 - de Gazelle

Lees hier het competitieschema 2013-2014 van Wijhe '92 1. LET OP in het schema bevinden zich meerdere sheets (tabbladen onderin) waarin de adressen en telefoonnummers van de verenigingen
uit de 2e klasse J te vinden zijn.

Competitieschema hoofdklasser A1

dinsdag 6 augustus 2013

Trainer Marcel Dekker geeft aan het prachtig te vinden om in een competitie te zitten met zoveel mooie ploegen! Een uitdaging voor ons A1 team als "nieuwbakken" hoofdklasser.

Competiteschema Wijhe '92 A1

In memoriam Herman Visser

zaterdag 10 augustus 2013

In memoriam Herman Visser

Liveverslagen Airplay Sport

zondag 11 augustus 2013

Het nieuwe voetbalseizoen 2013-2014 staat voor de deur. Het sportprogramma van Airplay Radio - dat dit seizoen compleet vernieuwd is - zal onder de nieuwe naam Airplay Sport voetbalwedstrijden
in de gemeente Olst-Wijhe live verslaan. Lees verder >>>

Extra voetbaltrainingen bij "De Voetbal Academie"

woensdag 14 augustus 2013

Elke vrijdag organiseert Daan Koerhuis een trainingsmoment met veel nieuwe, uitdagende onderdelen. Op 30 augustus start er een nieuwe periode van 15 weken waaraan jongens en meisjes van 6 t/m
13 jaar mee kunnen doen. Lees verder>>>

Blik- en bezemcompetitie

maandag 19 augustus 2013

Ook dit seizoen zal er weer een blik- en bezemcompetitie zijn. Deze fel begeerde prijs, wordt ook dit seizoen 3 x uitgereikt. Het team dat het vaakst de kleedkamer smerig achterlaat mag een uurtje
terugkomen om schoonmaakwerkzaamheden te doen.
Al in deze voorbereidingsperiode zijn er 3 teams die aan kop staan. De C2, het 9e en het A1 team hebben elk reeds 1 keer hun kleedkamer (of die van de tegenstander) smerig achtergelaten.

Vernielingen op het sportpark

maandag 19 augustus 2013

Nadat de beheergroep in de vakantieperiode meerdere malen is geconfronteerd met veel zwerfafval op en om de velden, zijn er vorige week vernielingen aangericht aan de doelnetten van veld 1 door
bewust verschillende draden van de netmazen door te branden. Zondagavond j.l. is een van de zijkanten van de dug out op veld 1 vernield door een groep jongeren waarvan één persoon een witte jas aan
had. Hiervan is aangifte gedaan bij de politie, die de zaak in onderzoek heeft. Hopelijk melden de daders zich of anders andere getuigen die een bijdrage kunnen leveren tot opsporing van de daders.

Beheer Wijhe '92

Informatie KNVB m.b.t. tijdstraf en spelerspas
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maandag 19 augustus 2013

Vanuit de KNVB willen wij de verenigingen via deze brochure graag informeren over de toepassing van de maatregelen uit het actieplan 'tegen geweld, voor sportiviteit'.

De brochure geeft uitleg over de tijdstraf, verbeteringen rondom het gebruik van de spelerspassen, de Hulplijn noodgevallen en het Meldpunt wanordelijkheden.

Schema oefenwedstrijden handbal (gewijzigde versie)

zondag 25 augustus 2013

Onder pagina "handbalteams" subpagina "informatie" vindt u het oefenschema van alle handbalteams van Keukenland/Wijhe '92 ook is deze hier te downloaden

Nieuwsbrief 57 (verbouw kantine)

maandag 26 augustus 2013

Onderstaand de eerste uit een nieuwe serie nieuwsbrieven aangaande de verbouw van de kantine.
nieuwsbrief 57

45+ voetbal bij Wijhe ’92 start weer, wie durft!

woensdag 4 september 2013

Met ingang van donderdag 12 september start het 45+ voetbal weer met haar wekelijkse trainingen (aanvang 20.15 uur tot ongeveer 21.30 uur) op de donderdagavond. Dit trainen bestaat uit een
warming up en een onderling partijtje spelen. Daarna kan iedereen op zijn manier de belangrijke 3e helft beleven.

Doel van het 45+ voetbalaanbod is om deze spelers(sters) voetbal met leeftijdsgenoten aan te bieden, waarbij rekening wordt gehouden met de specifieke wensen en de fysieke capaciteiten van deze
groep. Ook de gezelligheid zal hierbij een belangrijke factor zijn.

Als het jou leuk lijkt om mee te doen, kom dan gewoon op donderdagavond vanaf 20.15 uur meedoen.
Neem voor meer informatie en opgave contact op met Lambert Eikelboom, coördinator 45+voetbal (0570-524393).

Zorg dat je erbij bent!

Poster 45+ voetbal

Zwaarbevochten winst op Tubantia

zondag 8 september 2013

Wijhe ’92 – Tubantia 1-0 (1-0)
7e min. 1–0 Ricardo Heerink

Al jaren is het zo dat de eerste competitiewedstrijd gespeeld wordt op de zondag van de bekende "Diekdaegen" in Wijhe. Dit is een prachtig, supergezellig feest voor jong en oud. De spelers van ons
eerste team kun je er op de zaterdagavond ook tegenkomen en dat moet kunnen. Het is wel eens voorgekomen dat er toch iets teveel drank genuttigd werd en daardoor verloren, maar andersom ook.
Prachtige overwinningen werden er behaald.

Onze vrijwilligers hebben er weer voor gezorgd dat het sportpark er spic en span en uitziet. Kleedkamers zijn helemaal schoongemaakt, de buitenboel ligt er strak bij, kortom deze groep verdiend een
grote pluim, bij deze gegeven.

De tegenstander van vandaag Tubantia uit Enschede kennen we nog van vorig seizoen. In de voorlaatste wedstrijd wonnen we daar met 0–1 door een prachtige goal van Mitchell Kramer en bleven we in
de 2e klasse. De selectie is uiteraard veranderd; Marijn de Graaf is vertrokken en speelt nu bij DEV uit Doorn, waar hij ook woont en werkt. Jelle Mulder, al jaren een dragende kracht van ons team wil
wat meer tijd hebben voor zijn gezin en speelt nu lager. Beide heren bedankt voor jullie inzet, we hebben van jullie genoten. Ricardo Heerink is weer beschikbaar na zijn stage in Suriname.
Het was lekker druk en onze trouwe supporters waren zeer benieuwd hoe onze nieuwe trainer Peter Jansen het elftal zou laten spelen.

Het werd een spannende wedstrijd met veel inzet, die boeide van de eerste tot de laatste minuut. Het was aan onze jongens niet te merken dat er feest in ons dorp was. Er werd direct vol gas gegeven.
Uit een vrije trap genomen door de beste man van Wijhe, Bas Mulder, die werkelijk formidabel speelde kon Ricardo Heerink die goed voor zijn tegenstander kwam de bal inkoppen 1–0.
Veel strijd was er op het middenveld veel kansen waren er niet tot de 20e minuut toen een lange bal van Luuk Nijman goed aangenomen werd door Tjidde (Tjit) Koopman die zo vrij voor de keeper
kwam. Helaas had Tjidde geen kracht genoeg om te scoren.
2 min. later kopte een Tubantia spits geheel vrijstaand in de handen van de goed keepende Mario Heimeriks. In de 33e min. ontsnapten we opnieuw. Een grote kans werd door Tubantia om zeep
geholpen. Tubantia was tot aan de rust sterker, maar konden niet scoren.

Na de thee was de eerste kans ook voor Tubantia, maar Mario kon redden. Wijhe '92 had ook nog wel wat kansjes.
In de 65e min. kwam Jimmy Eikelboom in het veld voor Tjidde Koopman. In de slotfase moest Nick Dokman er geblesseerd af, Eddy Wichems verving hem en deed dat goed. Tubantia drong nog wel
aan en in de laatste minuut van de reguliere speeltijd voorkwam Mario in een 1 tegen 1 situatie dat Tubantia gelijk maakte.

In de blessuretijd die heel lang duurde gebeurde er nog van alles. Er waren enkele hachelijke situaties voor ons doel, maar als we wat slimmer hadden gecounterd had het ook zo 2–0 kunnen zijn.
Eindelijk floot scheidsrechter de Gooijer, die de wedstrijd goed aanvoelde en geen problemen kende voor de laatste keer.

De eerst 3 punten zijn binnen. De complimenten voor trainer Jansen, die ons team duidelijk en gedreven coachte. Uiteraard ook voor de jongens en voor onze assistent scheidsrechter Wesley Voppen,
die probleemloos, eerlijk en duidelijk vlagde.
Na zo’n zwaarbevochten zege zullen de biertjes in de tent wel extra lekker gesmaakt hebben.

Bekijk HIER foto's van de wedstrijd Wijhe '92 - Tubantia

Wat ga jij doen bij Wijhe ‘92?

woensdag 11 september 2013

Om de vereniging draaiende te houden hebben wij meer dan 100 vrijwilligersfuncties. Met elkaar zijn er in totaal 380 vrijwilligers actief bij Wijhe ‘92. Sommigen zijn dagelijks voor onze club in actie,
anderen doen dit 1 keer in de week en weer anderen zijn een paar dagen per jaar actief. De één heeft immers meer tijd dan de ander. Ondanks het grote aantal vrijwilligers, hebben wij nog een groot
aantal vacatures. Voor sommige vacatures is dringend iemand nodig om bepaalde teams aan het sporten te kunnen houden.

Ga daarom iets doen bij de vereniging en draag jouw steentje bij. Ga vooral iets doen wat je leuk vindt en/of waar je goed in bent. Ieder heeft namelijk zijn eigen kwaliteiten en ambities. Meld je
bereidheid of jouw kwaliteiten bij één van de bestuurs-of commissieleden en samen gaan wij op zoek naar iets wat goed bij je past. Kijk daarvoor in ieder geval op de vacaturelijst. Heb je vragen of wil
je meer duidelijkheid door een functiebeschrijving toegestuurd te krijgen? mail dit dan aan hjwa.voppen@hetnet.nl

De vacaturelijst vindt u in de linkerkolom onder pagina "vrijwilligers"

Met vriendelijke groet,
John Voppen, secretaris Wijhe '92
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Wijhe '92 webshop met spectaculaire kortingsactie

dinsdag 8 oktober 2013

De sponsorcommissie heeft onlangs voor de komende zes jaar een zeer aantrekkelijk contract kunnen afsluiten met Intersport Schutte Raalte en Deventrade (de leverancier van o.a. het merk Hummel).
Dit contract voorziet o.a. in een jaarlijkse sponsorbijdrage voor de vereniging gedurende eerdergenoemde periode!

Naast dit contract zijn eveneens afspraken gemaakt over een puntenspaarsysteem voor Wijhe ’92 leden aan de kassa bij Intersport Schutte te Raalte. Indien men 40 punten heeft gespaard ontvangt men
€10,-- korting! Vraag even naar de exacte mogelijkheden aan de kassa.

Voor meer informatie en de bestelsite klik even op de rubriek ‘Wijhe 92 Webshop’ in de linkerkolom.

Veel succes!
De sponsorcommissie.

Verdienstelijk gelijkspel bij de Zweef

zondag 15 september 2013

De ploeg van Peter Jansen is vandaag afgereisd naar Nijverdal voor de wedstrijd tegen De Zweef. Meestal goed voor een enerverende wedstrijd, waar op voorhand nooit een winnaar te voorspellen is.

De thuisploeg probeert vanaf de aftrap druk te zetten op de defensie van Wijhe. Dat lukt ook redelijk omdat met name het middenveld bij Wijhe niet goed staat. Het is vooral het middenveld van De
Zweef dat hier de overhand heeft en zorgt dat Wijhe achteruit moet. Natuurlijk doet het hardwerkende Wijhe af en toe wel iets terug. Zo krijgt Bas Mulder in de 13e minuut, na goed voorbereiden werk
van Tjidde Koopman, even buiten de zestien een schietmogelijkheid. Hij krult de bal net aan de verkeerde kant van de paal van het Nijverdalse doel. Maar 2 minuten later komt de thuisclub goed door
op rechts en weet Mario Heimeriks de inzet van dichtbij te keren.
De opbouw van Wijhe heeft te weinig creativiteit, maar er komt wel wat meer controle. De wedstrijd is zo halverwege de eerste helft wel in balans. Dat levert aan beide zijden wel situaties op de beter
uitgespeeld hadden moeten worden. Na een half uur spelen moet Mario nog even helemaal gestrekt om een schot van 30 meter uit de onderhoek weg te tikken.
Er wordt hard gewerkt maar de wedstrijd schuift zonder spectaculaire situatie richting de theetijd. Mogelijk is het vooruitzicht van de pauze even het moment waarin de verdediging van De Zweef niet
scherp genoeg is. Wijhe laat de bal enkel momenten snel rondgaan op de helft van de tegenstander. Als deze in de voeten van de weinig zichtbare Ruud Pol beland, blijkt hij wel goed wakker en heeft
gezien dat de Goalie van de tegenstander op de vijfmeterlijn staat. Met een afgemeten boogbal zet hij Wijhe in de 44e minuut vanaf 20 meter op een 1 – 0 voorsprong.

Na rust laat De Zweef gelijk merken dat het wat wil doen aan de achterstand en zijn al in de eerste minuten actief in de “zestienmeter” van Wijhe. De thuisploeg zet druk en Wijhe kan daar niet goed
onder uit komen. In de 57e minuut komt Marijn Platenkamp in de ploeg voor Nik Dokman. Hij heeft nog last van een “knietje” in het bovenbeen van de wedstrijd van vorige week. Marijn gaat in de
spits en Ricardo Heerink zakt terug op het middenveld. Ricardo zoekt nog wat naar de vorm na zijn stageperiode in het tropische Suriname. Hij zoekt vooral nog naar zijn medespelers, waardoor hij zelf
soms nog te lang aan de bal is. Deze wisseling is nog geen minuut achter de rug als na goed tikwerk van De Zweef, Stijn Klein Robbenhaar, met een droog schot onder in de hoek, de stand weer gelijk
maakt. Wijhe komt er nog wel uit, maar er zit niet echt overtuigingskracht in de aanvallen. De snelheid van Tjidde Koopman en Mitchell Kramer is wel degelijk aanwezig, maar Wijhe weet er geen
voordeel uit te halen. De Zweef daarin tegenover wil graag de wedstrijd in haar voordeel beslissen en blijft druk zetten. Ze zijn echter niet goed in de afwerking er wordt meerdere keren op het doel
geschoten. In de 67e min. wordt Ruud Pol gewisseld en zijn plek wordt ingenomen door Eddy Wichems. Het lukt Wijhe ook hierna niet om meer grip op het spel te krijgen. In de 73e min. is de
thuisploeg dichtbij een voorsprong, maar weer weet Mario nog zijn teen tegen de bal te drukken. Twee minuten later schampt een schot van De Zweef de buitenkant van de paal van het doel van Wijhe.
Met nog een kwartier op de klok komt Marijn Ruiter in de ploeg bij Wijhe. Deze getalenteerde A-junior laat af en toe zien wat hij in huis heeft. Mooie snelle bewegingen, moeilijk te volgen voor de
verdediger. Maar Wijhe lijkt niet meer te kunnen vandaag. Wijhe gaat in de ruim 4 min. blessuretijd nog wel brutaal op zoek naar het volle resultaat. Dat komt er niet meer van en het punt dat meegaat
naar Wijhe mogen we best blij mee zijn.

44e min. 0-1 Ruud Pol
58e min. 1-1 Stijn Klein Robbenhaar

Word voetbalscheidsrechter bij Wijhe’92!

maandag 16 september 2013

Fluiten is leuk, op welk niveau dan ook. Of je nu pupillen, junioren, ‘het negende’, zaalvoetbal of betaald voetbal fluit; bij elke wedstrijd gaat het ergens om. Zonder scheids geen wedstrijd. Lees verder
>>>

Vervanging brug over zandwetering

maandag 16 september 2013

De gemeente Olst-Wijhe gaat de zwembadbrug over de Zandwetering, die toegang geeft tot het sportpark, vervangen door een dam met duiker. Het werk zal beginnen op maandag 30 september en duurt
tot en met vrijdag 25 oktober. Het werk wordt uitgevoerd door Klink-Nijland. Lees verder >>>

Handbal: Verslag trainingsweekend

woensdag 18 september 2013

Vandaag, zaterdag 14 september, start ons jaarlijkse trainingsweekend. We zijn al een aantal weken bezig met trainen. De eerste trainingen bestonden vooral uit hardlopen, nog ietsje harder lopen en
sprinten op het kunstgrasveld.
Eindelijk zijn we daar nu vanaf nadat de duurconditie van iedereen goedgekeurd is door onze nieuwe trainster Ilone Jansen.

Als eerste van dit weekend stond er een training van 11.00 uur tot 13.00 uur op het programma. Na een warming up mochten we voor het eerst dit seizoen een spel spelen. We konden onze lol niet op!
Totdat bekend werd wat het volgende stukje van de training zou zijn...de welbekende shuttle run test (ook wel de gevreesde 'piepjestest' genoemd).
Nadat iedereen dit zwoegen overleefd had zijn we naar de beneden zaal gegaan. Daar was de G-handbal bezig met hun eerste training van het seizoen. Een kort wedstrijdje werd gespeeld met zowaar
een 2-1 winst voor de G-handbalsters!
Na dit korte uitstapje werd de training hervat waarna er een lunch klaarstond in grandcafe 't Spoc.

Om half 3 werden we buiten op het basketbalveld verwacht. Van tevoren wisten we dat we een bidon met water, een zeembroekje en kleren die vies mochten worden mee moesten nemen.. Juist, we
gingen mountainbiken. Onder leiding van Juul Blom en Rudy ter Braak kregen we een kort oefenparcour voorgeschoteld zodat we konden wennen aan de fietsen. De fietsen hebben we overigens mogen
lenen van de Capellenborg (Sander bedankt hiervoor!). Nadat we een tochtje over een normale weg hadden afgelegd gingen we in Olst de bossen in.
Wat daar gebeurde? Kort gezegd: modder, zand, steile bulten gevolgd door gegil, een rustpauze waar dekens, drinken en niet al te fijne appels werden gebracht (Karin bedankt!).
3 uur na de start kwamen we na heel wat bloed, zweet en tranen weer aan bij de sporthal.

Na een heerlijke warme douche waren we wel toe aan de macaroni en loempia's die voor ons klaarstonden. Daarna konden we ontspannen voetbal kijken...alhoewel...sommigen kregen het wel erg warm
wanneer PEC weer een kans kreeg.
Na de voetbal stond onze teambespreking opmeet programma. Hierin werden er verschillende dingen besproken om zo al onze neuzen dezelfde kant op te laten wijzen.
Ook werd onze doelstelling voor het aankomende seizoen besproken. Wat deze is houden we nog even geheim. We zullen proberen jullie dit door onze wedstrijden duidelijk te maken!

Na het lekkere drankje dat we van ons begeleidingsteam (Karin en Ilone) dachten we dat we vrijaf hadden om even lekker te chillen...niets was minder waar.
Ilone verdeelde het team in 3 groepen. Per groepje moesten we bedenken wat Wijhe '92 nou eigenlijk voor ons betekent. Er was 1 ding wat bij elk groepje naar voren kwam: plezier en prestaties gaan
hand in hand. Per groepje werd een schilderij gemaakt, deze zijn te bewonderen in het sportcafe.
Na deze leuke opdracht werd het tijd om de bedden op te zoeken. Na een kort geroezemoes en een geïmproviseerd bed viel iedereen toch nog redelijk op tijd in slaap.

De ochtend erop waren er heel wat kleine oogjes te zien bij het ontbijt. Deze moesten nog wel iets weggepoetst worden voordat we aan de trial tegen O.B.W en B.W.O. zouden beginnen.
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De eerste wedstrijd was tegen B.W.O.
Het liep in de eerste helft redelijk tot goed. De tweede helft was echter precies tegengesteld. Niets liep meer zo als zou moeten en er werden veel fouten gemaakt. Uiteindelijk werd de wedstrijd gelukkig
nog wel gewonnen.

Voor de tweede wedstrijd hadden we ons voorgenomen om de lijn van de eerste helft van de eerste wedstrijd door te trekken. Dit was echter niet het geval helaas. De vermoeidheid sloeg toen pas echt
toen. Laten we het maar niet verder over deze wedstrijd hebben.

Al met al was het een geslaagd maar vermoeiend weekend waarin we allemaal dingen geleerd hebben.

Onze competitie start pas half oktober dus we hebben nog een paar weken te gaan voordat we echt op scherp moeten staan. Dit gaat ons zeker lukken en kijken nu al uit naar de thuiswedstrijden met
hopelijk veel steun van ons trouwe publiek!

Jaap, Sander, Rudy, Juul, Karin en Ilone bedankt voor het mogelijk maken van ons trainingsweekend!

Bekijk hier de foto's

Voortgang verbouwing kantine

zaterdag 21 september 2013

Lees hier nieuwsbrief 58 aangaande de verbouwing van de kantine

Verdienstelijke 0-0 tegen SDC '12

zondag 22 september 2013

In een wedstrijd die bol stond van de spanning heeft Wijhe’92 verdienstelijk gelijk gespeeld tegen SDC ’12 uit Denekamp. Ons team was op een paar posities gewijzigd. Luuk Nijman was ziek, en werd
vervangen door een goed spelende Eddy Wichems als rechterverdediger. Corben van de Berg speelde nu in het centrum van de verdediging. Voorin had Mitchell Kramer plaats gemaakt voor Marijn
Platenkamp.

Vanaf het begin lieten de gastheren zien dat ze voor de volle winst wilden spelen en Wijhe '92 moest achteruit. Echt gevaarlijk werd het nog niet. In de 14e min. hadden we geluk dat een kopbal net
voorlangs ging. De eerste grote kans was voor Tjidde Koopman, die ondanks vlaggen voor buitenspel van de SDC grens, door kon gaan en net over schoot. Wijhe '92 kwam wat beter in de wedstrijd en
verzuimde in de 26e min. om op voorsprong te komen. Marijn Platenkamp speelde zich knap vrij en samen met Bas Mulder werd een hele knappe aanval opgezet. Bas zette Marijn helemaal vrij voor de
keeper, maar helaas kwam Marijn niet helemaal goed uit met zijn stappen en schoot geheel vrijstaand naast.
Nick Dokman kreeg nog een kansje, en toen kwamen er een paar momenten dat keeper Mario Heimeriks liet zien dat hij er echt wat van kan. Met een paar formidabele reddingen voorkwam hij dat we
achter kwamen. Net voor rust werd de tweede 100% kans om zeep geholpen door de goed spelende Tjidde Koopman. Ook Tjidde kon het net niet vinden en de bal ging over.

Wijhe begon wat beter aan de 2e helft en kon SDC van het doel houden. Toch was in het 2e gedeelte de 1e kans voor SDC. Een mooie combinatie tussen Tjidde en Nick Dokman leverde een mooie
schietkans op voor Nick. Zijn schot in de korte hoek kon maar net gepakt worden door de SDC keeper. Ruud Pol werd gewisseld voor Mitchell Kramer, die er duidelijk zijn in had en liet mooie dingen
zien. Zo geleidelijk aan werd SDC weer sterker en er waren een paar hachelijke situaties voor ons doel. Een goal werd afgekeurd wegens buitenspel. Het was absoluut niet meer te voorspellen wie de
pot zou winnen. SDC sterker met kansen en Wijhe dat gevaarlijk counterde. In de slotfase ging de moegestreden Marijn Platenkamp eraf en werd vervangen door Jasper Kok, die nog bijna de hele buit
voor Wijhe binnenhaalde. Ook zijn inzet ging rakelings over. Eigenlijk was het jammer dat de goed leidende scheidsrechter Herdem voor het eindsignaal floot.

Een prachtige open wedstrijd waarin met veel passie, maar met respect voor elkaar, gestreden werd voor de winst. Het enige wat ontbrak waren doelpunten. Het had ook zomaar 3–3 kunnen zijn.
Volgende week thuis tegen WWV’34 uit Hengelvelde dat een punt meer heeft. Dus voldoende ingrediënten voor een spannende wedstrijd. Als het zo gaat als vandaag is het zeker de moeite waard om te
komen kijken.

NHV: Jonge Scheidsrechters Opleiding 2013-2014

maandag 23 september 2013

Het Nederlands Handbal Verbond (NHV) wil ook in het seizoen 2013-2014 graag een vervolg geven aan de succesvolle Jonge ScheidsrechtersOpleiding (JSO). Deze opleiding, gestart in 2006 onder de
naam Jonge Scheidsrechters Project, heeft inmiddels zijn waarde voor het Nederlands handbal bewezen. Voor tientallen scheidsrechterskoppels is JSO de basis gebleken voor een mooie
scheidsrechterscarrière.

Wil jij je als scheidsrechter ontwikkelen in dit bijzonder opleidingstraject? Laat het NHV dan weten dat je interesse hebt!
Zie voor meer info:
http://www.handbal.nl/nieuws/14/scheidsrechters/jonge-scheidsrechtersopleiding-2013-2014/

Vraag nu het handbal-spreekbeurtpakket aan!!

zondag 29 september 2013

Vind jij het leuk om je spreekbeurt over handbal te houden? Dan hebben we goed nieuws! Met het handbal-spreekbeurtpakket kan je een leuke spreekbeurt geven aan je klasgenootjes.

In het spreekbeurtpakket zit een mooie poster met een handbalveld en een actiefoto van een speler of speelster uit het nationaal team! Ook krijg je stickers voor alle klasgenootjes, een spelregelflyer, een
sleutelhanger en een aantal uitnodigingskaartjes voor je klasgenootjes.

Lijkt je dit leuk?? Vraag dan nu je spreekbeurtpakket aan op http://www.handbal.nl/jeugd/spreekbeurtpakket/ en zorg ervoor dat je alles over handbal kan vertellen! Op de website vind je ook een leuke
PowerPoint presentatie die je kan gebruiken en nog meer informatie zoals de geschiedenis van handbal, filmpjes en nog heel veel meer…

Reminder: Vervanging brug zandwetering

zaterdag 28 september 2013

De gemeente Olst-Wijhe gaat de zwembadbrug over de Zandwetering, die toegang geeft tot het sportpark, vervangen door een dam met duiker. Het werk zal beginnen op maandag 30 september en duurt
tot en met vrijdag 25 oktober. Het werk wordt uitgevoerd door Klink-Nijland. Lees verder >>>

Terechte nederlaag tegen WVV ’34

zondag 29 september 2013

Vanmiddag is ons 1e er niet in geslaagd om de punten thuis te houden. De gepromoveerde bezoekers uit Hengelvelde waren vandaag net wat scherper.

Toch leek het erop dat Wijhe deze klus wel zou klaren. De eerste 20 minuten was Wijhe de betere ploeg en kwam verdiend op voorsprong door een prachtige goal van Ricardo Heerink, die na aangeven
van Tjidde Koopman, zichzelf knap vrijspeelde en vanaf 20 meter de bal in de bovenhoek knalde. Drie minuten later was het echter alweer gelijk. Een ingooibal werd zomaar aan de tegenstander
gegeven en 2 balcontacten verder lag de bal achter Mario. Het was Maurice Workel die ongedekt deze fout genadeloos afstrafte 1–1. In de 42e min. ontsnapten we aan een achterstand. Een wel heel
gemakkelijk gegeven penalty werd naast geschoten. Op slag van rust tuinden we er toch weer in zou Herman Kuiphof zeggen. WVV kreeg nog een corner en het was Rob Pierik die alle vrijheid kreeg
om de gasten op voorsprong te koppen 1–2.
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Onze talrijke supporters hoopten dat het na de thee anders zou gaan. Gedurende een hele poos leek dat ook het geval. Er werd veel op de helft van de tegenstander gevoetbald, maar zoals zo vaak waren
de beste kansen voor het degelijk spelend WVV. Het was aan keeper Mario Heimeriks te danken dat we niet verder achter kwamen. Wijhe probeerde het wel maar echte kansen kregen we niet.
Pluspuntje was de invalbeurt van A-junior Marijn Ruiter, die liet zien dat hij veel in zijn mars heeft en voor de toekomst zeker van grote waarde voor Wijhe kan zijn. Het was jammer dat de overigens
goed fluitende scheidsrechter Voogsgeerd uit Enschede soms wel heel gemakkelijk een gele kaart gaf voor lichte overtredingen. Wouter Roescher van WVV en Tjidde Koopman van Wijhe moesten eraf.
Ieder 2x geel. Dat was gezien het karakter van de wedstrijd waar beide ploegen met respect voor elkaar de strijd aangingen niet nodig geweest.

De stand veranderde niet meer. Helaas verloren omdat we net wat meer foutjes maakten dan WVV en dat we haast geen kansen konden creeren. Volgende week kunnen we op de fiets, zoals Marcel
Dekker in zijn voorwoord al aangaf, op de fiets naar Olst voor de uitwedstrijd tegen Overwetering. We rekenen op veel Wijhe supporters.

Geef je op voor de Hallowiejetocht

maandag 30 september 2013

Doe mee met de meest helse fietstocht in het donker de HalloWiejeTocht met aansluitend de Hallowieje afterparty op 26 oktober a.s. De opbrengst hiervan komt ten goede van G-handbal van Wijhe’92.
Bekijk HIER de poster voor meer informatie.

Ontwikkeling rond ICT bij Wijhe ’92

maandag 30 september 2013

Ook bij Wijhe’92 is de digitalisering toegeslagen. Al lang heeft Wijhe’92 een drukbezochte website. Sinds vorig jaar zitten we op Twitter
lees verder >>

verlies in derby tegen Overwetering

zondag 6 oktober 2013

In 2006 werd deze derby voor het laatst in competitieverband gespeeld. Wijhe trok toen aan het laatste eind. Vandaag was dat andersom. Al de hele week werd er in beide dorpen druk gesproken over de
uitslag van deze beladen wedstrijd. Overwetering was de gastheer en had middels een prachtig vuurwerk en (minder mooie muziek op de tribune) ervoor gezorgd dat er een fijne voetbalsfeer was. Vele
honderden supporters van beide clubs waren aanwezig om hun team aan te moedigen. Dus alle ingrediënten waren aanwezig voor een mooie pot voetbal, en dat werd het.

Eigenlijk was het niet zo’n hele beste wedstrijd, maar de spanning maakte het duel zeker de moeite waard. Al in de 1e min. was er een kans voor Wijhe. Chris Roos zette op links goed door en leverde
een voorzet af bij Jelle Mulder, die de bal voorlangs schoot. Wijhe was in het begin van de wedstrijd ook de betere ploeg. In de 11e min. had Wijhe geluk. Corben van den Berg werd simpel uitgespeeld
en Bram van Bessen kreeg daardoor een opgelegde kans. Gelukkig voor Wijhe schoot Bram via de lat over. Nog geen minuut later kropen we door het oog van de naald, toen de bal onbereikbaar voor
keeper Mario Heimeriks net naast rolde. Verder gebeurde er niet zo heel veel spannends meer. Kansjes waren er namens Wijhe voor Ricardo Heerink en Tjidde Koopman, maar onze mannen hadden het
vizier vandaag niet op scherp staan. Het viel gehele wedstrijd op, dat er slecht geschoten werd door de Wijhenaren. Ruststand 0 – 0.

In de 2e helft nam Wijhe direkt het initiatief en had het pech dat Nick Dokman op de paal schoot. In de 53e min. kwam Overwetering op voorsprong. Uit een directe vrije trap was het Bram van Bessen
die geheel vrijstaand kon inkoppen. Wijhe liet het er niet bij zitten en had in de 61e min. opnieuw pech dat Ricardo Heerink tegen de paal schoot. De daaropvolgende aanval van Wijhe had Marijn
Platenkamp een mooie kopkans, maar deed dat te zacht, de bal was een gemakkelijke prooi voor keeper Hafkamp van Overwetering.
Direkt daarna werd Marijn vervangen door A-junior Remko Frederiks, die wel wat meer snelheid in de Wijhe aanval bracht, maar (nog) geen potten kon breken. Remko viel wel goed in. Wijhe '92 bleef
aanvallen, Overwetering loerde op een counter. Met nog 10 min. te spelen werden Nick Dokman en Tjidde Koopman vervangen door Lars Draaijer en Mitchel Kramer maar ook deze wissels konden het
tij niet keren voor Wijhe. In de slotminuut werd het zelfs nog 2–0 door Ronnie Haverkamp die de bal uit een corner, niet gehinderd door Wijhese verdedigers, knap inkopte.

Een geflatteerde nederlaag voor Wijhe '92 beslist door dode spelmomenten en het ontbreken van een beetje geluk.
De complimenten voor beide teams die keihard gewerkt hebben, de duels niet schuwden, maar nooit over de schreef gingen, zo hoort het in een derby.

Volgende week moeten we thuis tegen Voorwaarts uit Twello. Ook dit is een lastige wedstrijd en het zou mooi zijn dat er dan net zoveel Wijhe supporters aanwezig zouden zijn als vandaag in Olst.

Overwetering – Wijhe ’92 2 – 0
53e min. 1 – 0 Bram van Bessen
90e min. 2 – 0 Ronnie Haverkamp

Gezocht: schoonma(a)k(st)ers

zondag 20 oktober 2013

Voor onze vereniging zijn wij op zoek naar
schoonmakers en/of schoonmaaksters

Het betreft werkzaamheden, tegen een redelijke vergoeding, op maandagmorgen van 09.00 tot 12.00 uur (eventueel te combineren met schooltijden).

Voor aanmelding en/of inlichtingen:
Martin Nijboer, voorzitter Kantine Commissie
Email: martin.nijboer@hetnet.nl
Tel.: 523612/06 55701418

Saampies tribune

zaterdag 12 oktober 2013

Het motto voor hoe we met elkaar bij Wijhe’92 willen omgaan is SAAMPIES. Dat zie je terug in allerlei vormen. Lees verder >>>

Verdienstelijk gelijkspel tegen Voorwaarts

zondag 13 oktober 2013

Onder slechte weersomstandigheden ontving Wijhe vanmiddag Voorwaarts uit Twello. Ondanks dat de brug op de toegangsweg naar ons sportpark eruit lag waren er veel supporters op dit duel
afgekomen. Het regende bijna de hele wedstrijd, er was veel wind. Onze nieuwe tribune (wat een aanwinst) zat bijna helemaal vol met supporters van beide teams, die op de juiste manier met elkaar
omgingen. Met veel gevoel voor humor werd de strijd direct onderling geanalyseerd en de spelers aangemoedigd.
Voorwaarts is vorig seizoen gedegradeerd maar hebben nog steeds een beste ploeg. Ze kunnen goed combineren vonden elkaar net iets gemakkelijker. Vanaf het begin van de wedstrijd werd onze
verdediging onder druk gezet door hun jagende spitsen.
Onze achterhoede; Luuk Nijman, Corben van den Berg, Eddy Wichems en Chris Roos hadden de handen er aan vol. Nik Mulder was doorgeschoven naar het middenveld en samen met neef Bas en Nick
Dokman zorgden ze ervoor dat Wijhe ook aan aanvallen toekwam.

In de 6e min. kwam Wijhe er gevaarlijk uit. Een paar min. later was Tjidde Koopman, die samen met Jelle Mulder en Ricardo Heerink in de voorhoede stonden, gevaarlijk. Helaas was zijn schot veel te
zacht. Een vrije trap van Voorwaarts ging in de 15e min. zonder aangeraakt te worden net voorlangs ons doel. In de 21e min. kreeg Wijhe een grote mogeliijkheid, helaas was de voorzet van Jelle niet
goed. Veel echte kansen waren er tot de rust niet meer.
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Na de thee was het Voorwaarts die op voorsprong kwam. De bal kwam uit een corner gelukkig voor de voeten van Joell Waslander op een paar meter van ons doel en kon gemakkelijk intikken. 0 – 1.
Twee min.later was het alweer gelijk. Uit een vrije trap van Chris Roos kopte Ricardo Heerink, die de Voorwaarts verdediging te slim afwas, mooi de gelijkmaker binnen.
In de 65e min. kon keeper Mario Heimeriks met moeite voorkomen dat Voorwaarts op voorsprong kwam. Een paar minuten later hadden we geluk dat de bal tegen de paal kwam en het veld weer
insprong. Maar de grootste kans van de wedstrijd was voor Tjidde Koopman, hij was erdoor, maar kon de keeper niet omspelen en schoot in het zijnet, helaas.
Even later werd Tjidde gewisseld en Mitchel Kramer verving hem en had in de 85e min. een klein kansje.
Er volgde nog een spannende slotfase, maar het bleef gelijk.

De mannen van coach Peter Jansen hebben Voorwaarts knap partij gegeven, weinig kansen weggegeven. Het doelpunten maken is het probleem, maar daar zal hard aan gewerkt worden door de
technische staf.

Volgende week is er geen competitie maar een beker programma. Wijhe moet op zaterdag 19 okt. uit spelen tegen SVI uit Zwolle. Aanvang 16.15 uur. We rekenen weer op veel supporters.

Wijhe ’92 – Voorwaarts 1 – 1
50e min. 0 – 1 Joell Waslander
52e min. 1 – 1 Ricardo Heerink

Start handbalcompetitie Dames 1

donderdag 17 oktober 2013

Aanstaande zaterdag 19 oktober begint voor ons dames 1 team en hun nieuwe trainster/coach Ilone Jansen eindelijk de competitie 2013-2014. Ook dit seizoen spelen de dames 1 in de Hoofdklasse B,
waar ze weer verschillende verenigingen uit de buurt zullen treffen (Auto van Ewijk LHC, Lettele, Klink Nijlnad/Kwiek 2, Haarle/Auto Sevice, Heeten, SercoDak/Dalfsen 2, Van Niel/Voorwaarts).
Hopelijk leveren de derby’s weer veel spektakel op, waarmee uiteindelijk ook het handbal binnen de regio wordt gepromoot.

Evenals in de vorige seizoen hopen we weer op veel support en aanmoedigingen van ons publiek.

In het onderstaand schema zijn alle competitiewedstrijden weergegeven. Noteer de data en kom onze dames aanmoedigen.

Tot zaterdag.

Schema zaalcompetitie

Nieuwsbrief 59 omtrent verbouwing kantine

zaterdag 19 oktober 2013

Voor het herfstweer kan toeslaan is de nieuwe berging bij de kantine van een dak met regenafvoer voorzien. Lees verder >>>

Verslag jaarvergadering 2012-2013

zaterdag 19 oktober 2013

JAARVERSLAG WIJHE ’92 SEIZOEN 2012-2013

Sfeeracties bij thuiswedstrijden 1e team

zaterdag 26 oktober 2013

Vooruitlopend op de herinrichting van de kantine van Wijhe’92 zullen rond de thuiswedstrijden van het 1e voetbalteam Lees verder >>>

Start met winst op Lemelerveldse LHC

zaterdag 26 oktober 2013

Helaas heeft de redactie geen verslag ontvangen. Onderstaand verslag is gekopieerd van internet.

Keukenland/Wijhe’92 heeft zaterdagavond de eerste wedstrijd van het seizoen in de Hoofdklasse gewonnen. Voor eigen publiek werd LHC uit Lemelerveld geklopt. Na een ruststand van 13-10 werd
het, mede dankzij een aantal belangrijke reddingen van de Wijhe-goalie, uiteindelijk: 22-20.

Milou Rozeman stuurde ons het volgende verslag:
“Na een lange voorbereidingsperiode met veel oefenwedstrijden was het dit weekend dan eindelijk tijd voor de eerste competitiewedstrijd tegen de dames van LHC. Een pittige tegenstander wat vaak
resulteert in spannende wedstrijden. Bij de voorbespreking waren toch wel wat zenuwen merkbaar, het is dan altijd erg fijn om te zien dat de vele trouwe supporters ook dit seizoen weer van de partij
zijn.

Na het welkomstwoordje van Martin Westerbeek was het tijd om te beginnen aan de wedstrijd. In het begin ging het gelijk op, we hadden af en toe wat moeite met de afstandsschoten maar over het
algemeen stond de verdediging goed. De aanvallen liepen soms wat vast maar toch wisten we vaak het doel te vinden, wat resulteerde in een ruststand van 13-10.

De voorsprong was fijn, maar in de rust werd wel besproken dat we er nog een tandje bij moesten zetten. Dat werd meteen duidelijk in het begin van de tweede helft waarbij LHC snel terugkwam tot
een stand van 13-12. Gelukkig konden we ons eigen spel doorzetten en liepen we uit tot een voorsprong van vier punten. Met nog minder dan tien minuten te spelen en de spanning die groter werd,
kwamen beide teams in een erg slordige fase waarbij LHC terugkwam tot 21-19. Na veel gespannen blikken op de klok en geweldige reddingen van Sophie hebben we er met z’n allen voor gezorgd dat
we de voorsprong konden behouden waardoor we deze eerste competitiewedstrijd hebben gewonnen met 22-20.

Een erg mooi begin van dit seizoen, we willen graag het publiek bedanken en hopen jullie nog vaak terug te zien. Met jullie steun en onze inzet hopen we ook de volgende wedstrijden te winnen.

Doelpunten:
Anouk 5, Pauline 3, Mareille 2, Maud 4, Kelly 3, Ilse 2, Sylvia 2, Jessica (bron www.sallandmagazine.nl)

Wijhe '92 haalt koploper PH onderuit

zondag 27 oktober 2013

Wijhe '92 heeft vandaag voor en stunt gezorgd door de uitwedstrijd bij koploper PH te winnen. Daar zag het er in het begin van de wedstrijd niet naar uit, want Wijhe startte niet goed en al na 7 minuten
lag de bal achter keeper Mario Heimeriks. Sander Bekhuis knalde de bal uit een voorzet in het dak van het doel. Het was aan de geweldig keepende Mario Heimeriks te danken dat de achterstand niet
groter werd. Hij bracht 2x redding in een 1 tegen 1 situatie. Pas na 10 min. kon Wijhe '92 wat terug doen. Nick Dokman en Corben van den Berg hadden een kansje. Zo geleidelijk aan kwam Wijhe beter
in de wedstrijd en in de 20e minuut was er een prachtige aanval. Een op maat gesneden dieptepass van Corben van de Berg bereikte de opgerukte linkerverdediger Chris Roos, die de bal prachtig op
Nick Dokman legde. Nick’s snoeiharde schot kon gekeerd worden door de pas 16-jarige keeper Julian Bakker van PH.
PH was voor rust ook zeker nog gevaarlijk. Een vrije trap werd net naast geschoten en er ging een bal net voor ons doel langs. Mitchell Kramer had nog een goede mogelijkheid, maar had teveel tijd
nodig. Ruststand 1–0.
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Na de thee pakte Wijhe '92 de zaken direkt beter aan. Het greep het initiatief en gaf dit niet meer uit handen. PH moest achteruit en na goed doorzetten van Mitchel Kramer op links kon hij de bal
voorgeven aan de goed meegelopen Tjidde Koopman die de gelijkmaker binnentikte 1–1 en zeker verdiend. Met nog een half uur te spelen werd Mitchel Kramer gewisseld voor Marijn Platenkamp die
vrijstaand in de 67e minuut de bal uit een corner van Bas Mulder niet binnen kon koppen. Een paar minuten later was het wel raak. Nik mulder, die even daarvoor een flinke bloedneus had opgelopen,
knalde met zijn linker Wijhe '92 knap op voorsprong.
Weer 3 minuut later werd de genadeklap uitgedeeld aan PH. Marijn Platenkamp gaf de bal mooi voor op Tjidde Koopman die zo zijn 2e goal kon binnenschieten 1–3. PH probeerde het nog wel maar
kon geen vuist meer maken.

Een verdiende overwinning voor de mannen van Peter Jansen. De ploeg speelt al weken goed voetbal maar kon tot vandaag haast niet scoren. Nik mulder is doorgeschoven naar het middenveld, waar hij
samen met neef Bas en en Nick Dokman de wedstrijden kan controleren. Verder viel het op dat onze vleugelverdedigers Chris Roos en Eddy Wichems regelmatig opkwamen en voor gevaar zorgden.
Kortom de ploeg staat goed en raakt in vorm.
Volgende week is er de thuiswedstrijd tegen ATC en we hopen dat we dan weer lekker kunnen scoren.

PH – Wijhe ’92 1–3 (1-0)
7e min. 1–0 Sander Bekhuis
56e min. 1–1 Tjidde Koopman
70e min. 1–2 Nik Mulder
73e min. 1–3 Tjidde Koopman

Bekijk fotoalbum PH- Wijhe '92

Terechte nederlaag bij Lettele

zondag 27 oktober 2013

Lettele - Keukenland Wijhe '92 28-18

Zaterdag stond de wedstrijd tegen Lettele op ons programma. Na een goede warming-up en voorbespreking kon de wedstrijd beginnen. Het eerste kwartier hadden wij veel last van de offensieve
verdediging van Lettele. Onze hoeken en opbouwers werden vast gezet waardoor ons midden 1 tegen 1 moest gaan. Binnen een paar minuten stonden we al met 6-1 achter. We moesten vechten om de
stand een beetje recht te trekken, we gingen de rust in met 11-10.

In de tweede helft begonnen we weer met een slechte start, veel balverlies. Lettele liep over ons heen met veel dezelfde systemen waar wij geen controle over kregen. Door ons eigen slappe spel en de
felheid van Lettele hebben we de achterstand helaas niet recht kunnen trekken.

Op naar de volgende wedstrijd. a.s zaterdag 20.15 uur Wijhe '92 -Wasmeer. We hopen weer op veel supporters!

Doelpunten: Pauline 5, Anouk M 3, Janine 3, Maud 2, Kelly 2, Ilse 1, Jessica 1, Mareille 1, Sylvia 1

Persbericht jaarverslag

donderdag 31 oktober 2013

De vorig jaar afgetreden voorzitter van de afdeling voetbal, Adrie Bolijn, is onderscheiden met De Zilveren Speld van de KNVB. Lees verder >>>

Wijhe '92 F1 naar NK Talenten Toernooi

zaterdag 2 november 2013

Wijhe'92 F1 plaatst zich voor Nederlands Kampioenschap Voetbal Talenten Toernooi. Lees verder >>>

Nieuwe pagina "handboek senioren-tak"

zaterdag 2 november 2013

Er is onder pagina voetbalteams een nieuwe subpagina toegevoegd met de naam "handboek voor senioren”. Hier wordt in drie documenten informatie weer gegeven waar vrijwilligers maar ook de
spelers van de seniorenafdeling veel aan hebben. Er is veel informatie uit te halen die voor hen belangrijk zijn. Vaak wordt er ook naar informatie verwezen elders op de website zodat niet dingen dubbel
staan vermeld.

Keukenland/Wijhe '92 mindere van Wasmeer

zondag 3 november 2013

In de voorbespreking kwam eruit dat we niet dezelfde fout wilden maken als vorige week tegen Lettele.
Vanaf het begin overtuiging, felheid, gretig op de bal en vooral plezier met elkaar!

In de eerste 5 minuten stond de dekking overtuigend en loopt het een paar aanvallen lekker. Al gauw lieten we Wasmeer hun spelletje spelen met de cirkel en maakte we kleine foutjes door elkaar niet te
steunen in de dekking. In de eerste helft werden al snel een aantal gele kaarten gegeven en penalty's aan beide kanten. Aan het einde van de eerste helft liepen we twee goede break outs waar we de rust
mee ingingen op een stand van 8 -10

De bespreking in de rust: opnieuw overtuiging, gretig en fel op de bal! Met break outs en onze snelheid moeten we over Wasmeer heen kunnen!

De tweede helft werden al snel 2 minuten tijdstraf aan beide kanten uitgedeeld. Toch slaagden we er niet in om een goede overtal uit te spelen. We hebben geen goede wedstrijd laten zien en zijn met
elkaar eens dat we aan de beleving binnen het team moeten werken! We hopen dat we ditvolgende week zondag kunnen laten zien tegen Kwiek 2. We spelen deze wedstrijd om 12.30 uur in Raalte.

Sylvia Schutte 2, Anouk Westerbeek 1, Janine Nijboer 2, Mareille Frederiks 3, Pauline Nijboer 4, Ilse Kelder 1, Kelly van der Giessen 1, Maud Groot Zwaaftink 2, Jessica Zernitz 2, Milou Rozeman 1

Dinsdag om 20.30 uur een bekerwedstrijd spelen tegen Wesepe.

Domper tegen ATC na succes vorige week

zondag 3 november 2013

Na de prachtige pot vorige week uit bij PH waar ons team geweldig speelde en won, was het vandaag allemaal even wat minder. Nu was er verlies tegen ATC ’65 wat een goeie ploeg heeft en o.i veel te
laag op de ranglijst staat.
Gelukkig was in Wijhe het noodweer net voorbij getrokken en kon de wedstrijd zonder invloed van de weerselementen gespeeld worden.
Het werd een enerverende strijd zonder dat er veel scoringskansen waren, alleen in de slotfase kreeg ATC 3 grote kansen waar er 1 van werd benut.

In de 1e helft deden de partijen niets voor elkaar onder. Er was veel strijd op het middenveld. Pas in de 25e min. werd ATC gevaarlijk. Een harde schuiver ging maar net naast ons doel.
Voor Wijhe waren er kleine kansjes voor de snelle Tjidde Koopman.
De thee was nog maar net gedronken of we stonden al achter. Een voorzet vanaf de rechterflank werd binnengekopt door de geheel vrijstaande Bob Kerver. Met een grote boog verdween de bal in de
kruising. Keeper Mario Heimeriks was machteloos. 0 – 1.
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Na dit doelpunt ging Wijhe wat verder naar voren spelen en ATC moest achteruit. Veel kansen kwamen er niet en Wijhe moest oppassen voor hun snelle tegenstoten.
Trainer Jansen probeerde nog de bakens te verzetten door te wisselen. Mitchel Kramer en Nick Dokman werden gewisseld. Ruud Pol en Marijn Platenkamp kwamen erin.
De druk op ATC werd nog groter, maar hun counters ook gevaarlijker.
In de 84e min. kwamen we goed weg . Geheel vrijstaand zag een ATC spits kans om de bal naast een leeg doel te schieten van 2 meter afstand.
Even later was het wel raak. ATC brak uit aan de linkerkant en het was Jercy Frans die met een droge knal de 0 – 2 aantekende.
ATC speelde de wedstrijd rustig uit en was de verdiende winnaar omdat zij de betere kansen hadden.
Volgende week uit tegen buurman Heino. We hopen dat er weer veel supporters uit Wijhe meegaan om ons team aan te moedigen in deze altijd spannende derby.

Wijhe ’92 – ATC ’65 0 – 2
46e min. 0 – 1 Bob Kerver
87e min. 0 – 2 Jercy Frans

Gelijkspel in matige derby tegen vv Heino

zondag 10 november 2013

Deze matige wedstrijd eindigde zoals er begonnen werd, een doelpuntloos gelijkspel. Beide ploegen kunnen daar wel mee leven denken we want veel krachtsverschil was er niet.

De wedstrijd speelde zich voor een groot gedeelte af op het middenveld, af en toe was er een scoringskans. Voor Wijhe hadden Mitchel Kramer en Ricardo Heerink mogelijkheden.
Ook Heino was dichtbij een treffer, maar zag in de slotfase van de 1e helft een schot net naast gaan en moest keeper Mario Heimeriks een paar keer aan de bak.

Ook de 2e helft was matig van beide kanten. De eerste kans was voor Wijhe '92 maar Tjidde Koopman kon het net niet vinden na goed aangespeeld te zijn door Nik Mulder. In de 54e min. kwam
Mitchel Kramer net niet goed uit om de Heino keeper het nakijken te geven na een knappe actie. Even later moest Paul van Dijk van Heino het veld af met rood na 2x geel. Daarna werd Heino wat
achteruit gedrukt door Wijhe '92. Bas Mulder kreeg een beste kans maar schoot de bal over. Trainer Jansen joeg zijn team naar voren en wisselde middenvelder Nick Dokman voor aanvaller A-junior
Marijn Ruiter. Marijn gaf direct zijn visitekaartje af en poeierde maar net over. Ook zijn maatje uit A kwam in het veld voor de moegestreden Tjidde Koopman. Het hielp Wijhe '92 echter niet. De beste
kansen waren in de slotfase zelfs nog voor Heino.

Volgende week staat de lastige wedstrijd tegen Schalkhaar op het programma.

Nederlaag tegen Kwiek 2

zondag 10 november 2013

Na de twee nederlagen, en de mooie overwinning op Wesepe in de beker, waren we er op gebrand om twee punten te pakken. Dit moest gaan gebeuren tegen het tweede team van Kwiek uit Raalte.

Vanaf de eerste minuut waren er kansen over en weer. Toch duurde het vrij lang voordat het eerste doelpunt viel. In het begin ging de wedstrijd nog gelijk op, 3-3. Aan beide kanten waren mooie
aanvallen en slordige fouten. Door onze slordige fouten kon Kwiek aanvallen van ons overnemen en snelle break outs lopen. Hierdoor liepen zij uit tot 8-3 en konden wij dit niet meer goed maken.

De ruststand was 13-7 en de eindstand 26-19.

Volgende wedstrijd spelen thuis om 20.15u tegen Haarle. We hopen dat we weer op uw steun kunnen rekenen.

Ilse 1, Kelly 2, Anouk M 5, Pauline 4, Jessica 3, Maud1, Rowie1, Janine1, Mareille1

Nette 3-0 overwinning op sv Schalkhaar

zondag 17 november 2013

Vandaag heeft ons eerste elftal verdiend gewonnen van de bezoekers uit Schalkhaar. De 3 punten die daarmee verdiend werden hadden we hard nodig want bij verlies zouden we bij de ondersten op de
ranglijst staan. Trainer Peter Jansen had de voorhoede wat gewijzigd. We maakten tot nu toe nog maar 7 goals. De routiniers Jelle Mulder en Marijn Platenkamp mochten in de basis beginnen en hadden
hun aandeel in de score. Tjidde Koopman en Mitchel Kramer begonnen op de bank. Schalkhaar speelde vandaag met een jonge technische ploeg en misten een paar basisspelers.

In het begin was daar niets van te merken, want in het 1e kwartier was Schalkhaar de bovenliggende partij en kregen in deze fase 2 kleine kansjes. Pas in de 18e minuut werd Wijhe '92 voor het eerst
gevaarlijk. De meegekomen rechterverdediger Eddy Wichems gaf een bal voor waar spits Marijn Platenkamp net niet bij kon.
In tegenstelling tot vorig seizoen gaan onze backs Eddy Wichems en Chris Roos regelmatig mee naar voren en zorgen voor gevaar. In ons centrum stonden Luuk Nijman en Corben van de Berg en, op
het 1e kwartier na, waren ze de baas over de snelle behendige Schalkhaar aanvallers. Ons middenveld: met Nik Mulder, die de lijnen uit moest zetten, en dat ook knap doet, maar soms iets teveel risico’s
neemt wat balverlies oplevert; neef Bas Mulder die zeer constant en goed speelt en stofzuiger Nick Dokman die waarschijnlijk wel de meeste kilometers loopt, kregen steeds meer grip op de wedstrijd.
Uit een prachtige aanval kwamen we op voorsprong. Een doorbraak over rechts in de 39e minuut met Eddy Wichems, die de bal knap voorzette op Marijn Platenkamp. Marijn had gezien dat achter hem
Nick Dokman er veel beter voorstond en stapte slim over de bal en met een bekeken schuiver passeerde Nick Dokman de kansloze Schalkhaar goalie: 1–0 en dat was ook de ruststand.

Na de thee werd er verwacht dat Schalkhaar ons direct onder druk zou zetten en dat gebeurde ook maar echte kansen waren er niet. De strijd werd feller met respect voor elkaar. Scheidsrechter
Harmelink uit Deventer liet de teams voetballen en had een gemakkelijke middag. Net als in het 1e bedrijf werd Wijhe '92 geleidelijk aan sterker. Een kopbal van Corben van de Berg ging net over. Met
nog een kwartier te spelen werd Marijn Platenkamp gewisseld voor Tjidde Koopman. Even daarna passeerde Tjidde zijn tegenstander, gaf de bal voor en uit de daaruit voortvloeiende scrimmage
rommelde Ricardo Heerink op zijn bekende wijze de bal achter keeper Joel Finke van Schalkhaar: 2–0. Op onze nieuwe tribune, die mooi vol zat, kwam de stemming er goed in. In de 83e minuut werd
het zelfs nog 3–0. Een snelle uittrap vaan keeper Mario Heimeriks bereikte Tjidde Koopman, die op snelheid 3 tegenstanders klopte en de bal afspeelde op Jelle Mulder, die vanaf links naar binnentrok
en met een streep de Schalkhaar keeper kansloos liet.

De zege was verdiend en de punten zeer welkom. De complimenten voor het team en de technische staf. Donderdag a.s is er de bekerwedstrijd in en tegen zaterdag hoofdklasser Berkum. Aanvang 20.00
uur. Op 1 december spelen we onze volgende competitiewedstrijd uit bij Sportclub Enschede.

Wijhe’92 – Schalkhaar 3–0 (1-0)
39e min. 1–0 Nick Dokman
75e min. 2–0 Ricardo Heerink
83e min. 3–0 Jelle Mulder.

Verslag de Stentor Berkum-Wijhe'92

vrijdag 22 november 2013

Lees hier het verslag in de Stentor van de bekerwedstrijd Berkum-Wijhe'92.

Maatschappelijke stage bij Wijhe'92

vrijdag 22 november 2013

Swen te Broeke loopt maatschappelijk stage bij Wijhe'92. De Stentor bericht hierover.
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Keurige overwinning dames 1 op Heeten

zondag 24 november 2013

Met 5 wedstrijden gespeeld en 4 punten staan we op de 8e plek. Het was dus tijd om dit weekend wederom 2 punten te pakken. Onze tegenstander was Heeten, de oude club van Ilone.

We gingen snel van start. Binnen no time stond het 0-3 in ons voordeel. Gelijk daarna zwakten we ook weer af. Er werden afspeel fouten gemaakt waardoor er ballen werden onderschept en over de
zijlijn vlogen. Dit resulteerde in een stand van 3-3. De rest van deze helft konden we niet echt uitlopen. Aan onze kant regende het penalty’s en overtredingen waardoor Heeten goed bij kon blijven.
Ruststand: 7-8

Het was duidelijk dat er in de tweede helft wat moest veranderen. We moesten laten zien wie hier de betere waren. De tweede helft was een stuk beter. De dekking stond goed en werden minder
afspeelfouten gemaakt. Door goede aanvallen en een aantal break outs stonden we na 15 minuten met zeven doelpunten voor. Ondanks een aantal twee minuten straffen die daarna volgden lieten we ons
niet uit het veld slaan. De dekking stond nog steeds goed en dit resulteerde in een eindstand van 14-21.

Volgende week zaterdag spelen we om 20:15 thuis tegen SercoDak/Dalfsen 2.

Doelpunten:
Jessica 5, Janine 3, Maud 3, Ilse 2, Mareille 2, Anouk M 2, Pauline 2, Anouk W 1, Sylvia 1

A1 periodekampioen na 2-5 zege

maandag 25 november 2013

Hierbij willen wij alle supporters van A1 hartelijk danken voor hun steun de afgelopen weken. Waar we ook speelden, altijd waren er vele supporters uit Wijhe. Afgelopen zaterdag bij het Zwolse ZAC
waren de Wijhenaren helemaal niet meer te tellen. Op de tribune, op het heuveltje, links en rechts naast de dug-out: overal stonden Wijhenaren ons aan te moedigen!! Of we daardoor de periodetitel
hebben binnengesleept valt moeilijk te zeggen maar het heeft zeker niet in ons nadeel gewerkt.

Met dit dankwoordje willen wij aangeven dat wij deze steun altijd ontzettend hebben gewaardeerd!!!

Met sportieve groet,
Jimmy, Remco, Marcel, Dylan, Kristian, Rick, Rick, Rick, Rick, Marijn, Lars, Paco, Jari, Dennis, Lloyd, Yannick, Marijn, Sven, Kevin, Andries en Jimmy

De jeugd heeft de toekomst

maandag 25 november 2013

Een aantal jeugdteam heeft mooie resultaten behaald. Lees verder >>>

Geflatteerde 1-4 zege op SC Enschede

zondag 1 december 2013

Als men naar de uitslag van deze wedstrijd kijkt, zal er gedacht worden dat het een “makkie” voor Wijhe '92 was. Dat was absoluut niet zo. SC Enschede was zelfs over de hele wedstrijd genomen de
gevaarlijkste ploeg. Het heeft een jonge, snelle ploeg met veel technische bagage. We kunnen ons dan ook niet voorstellen dat dit team nog maar 3 wedstrijdpunten heeft. Als ze zo blijven voetballen als
tegen ons vandaag komen er ongetwijfeld punten bij.
Wijhe '92 had vandaag niet de scherpte als tegen Schalkhaar. Er werd gestart in dezelfde opstelling, maar het ging allemaal erg moeizaam. Het tempo was te laag en men was slordig bij balbezit .

Al in de 4e min. had de thuisclub op voorsprong kunnen komen, maar gelukkig was keeper Mario Heimeriks wel scherp en bracht knap redding.
Pas in de 20e min was er het 1e gevaar voor Wijhe. SC Enschede speelde feller en waren met hun snelle spitsen veel gevaarlijker. Zeker vlak voor rust kregen ze een paar mooie kansen, maar Mario en
en veel geluk voorkwamen dat we op achterstand kwamen.

De talrijk meegereisde supporters uit Wijhe hoopten dat het spel na de thee wat beter zou worden maar helaas was dat niet zo. Toch kwamen we op voorsprong door een prachtig doelpunt van Nick
Dokman. Nik Mulder zette goed door op het middenveld, bereikte de vrijstaande Dokman die de bal vanaf 20 meter over de te ver voor zijn doel staande SC keeper schoot en daarmee een BVB’tje
verdiende (biertje van Bas).
Sportclub voerde de druk nog wat op en werden steeds gevaarlijker. Ook stonden onze linies teveel op 1 lijn. Tel daar een paar slordigheden in de achterhoede bij op dan kon de gelijkmaker van SC niet
lang meer uitblijven. In de 70e min. moest Nick Dokman er geblesseerd vanaf. Stefan Hollegien verving hem goed en had geen schuld aan de gelijkmaker in de 72e min. Geklungel aan de linkerkant
van onze verdediging en het feit dat een opkomende middenvelder niet tijdig afgestopt werd, stelde Maikel Boelema in staat om de 1–1 op het scorebord te zetten. Met een hard schot in de korte hoek
passeerde hij keeper Mario Heimeriks. Sportclub was op dat moment de betere ploeg. Onze supporters waren bang dat SC nu door zou drukken. Maar het ging ineens de andere kant op. Onze spelers
rechtten hun ruggen en gingen op zoek naar de voorsprong. Nadat Tjidde Koopman, in het veld gekomen voor Marijn Platenkamp, net over had geschoten, was het Ricardo Heerink die zich in de 16
knap vrij speelde en knap inschoot 1–2. Sportclub knakte en 2 min. later was het 1–3 door Tjidde Koopman die uit een rebound de bal in de kruising joeg. Het werd zelfs nog 1–4 door Jelle Mulder die
een afgemeten voorzet van Ricardo knap binnen kopte.

Een geflatteerde zege behaald met matig spel. We staan nu in de middenmoot.
Volgende week kunnen we misschien nog verder stijgen op de ranglijst. We moeten dan thuis tegen Stevo dat op de 2e plaats van onderen staat.

SC Enschede – Wijhe ’92 1–4 (0-0)
47e min. 0–1 Nick Dokman
72e min. 1–1 Maikel Boelema
81e min. 1–2 Ricardo Heerink
83e min. 1–3 Tjidde Koopman
92e min. 1–4 Jelle Mulder

Keukenland/Wijhe'92 wint van Dalfsen-2

zondag 1 december 2013

Keukenland/Wijhe'92 wint thuis van Dalfsen-2. Lees hier het verslag.

uitslag trekking "grote club aktie"

dinsdag 3 december 2013

De grote clubactie is afgerond. Bekijk HIER het overzicht van de opbrengsten en prijswinnaars en waar men kan checken of er een prijs is gewonnen.

Contract Peter Jansen verlengd

woensdag 4 december 2013

Wijhe'92 heeft het contract met voetbaltrainer Peter Jansen verlengd. Het is het eerste jaar dat de oefenmeester uit Vorden de selectie van Wijhe'92 traint. Wijhe'92 speelt in de 2e klasse KNVB en staat
nu op een net 8e plaats.
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9 pupillenscheidsrechters geslaagd

vrijdag 6 december 2013

Wijhe'92 heeft er weer 9 pupillenscheidsrechters erbij. Lees hier het bericht.

Dames MC1 kampioen

zaterdag 7 december 2013

De jonge dames van MC1 zijn kampioen. Lees hier het verslag

Kampioenschap G-voetbal

zaterdag 7 december 2013

G-voetbal Wijhe'92 kampioen. Door een fout was het verslag niet meer op de website vinden. Klik hier!

Verlies bij Pacelli 23-20

zondag 8 december 2013

Wijhe kon tegen Pacelli de overwinningen van de afgelopen weken geen vervolg geven. En dat had het team van Ilone Jansen grotendeels aan zichzelf te wijten. Aanvallend werd te vaak een verkeerde
keuze gemaakt terwijl Pacelli in verdedigend opzicht de zaakjes goed op orde had. Tegen de offensieve 5-1 verdediging had Wijhe geen doeltreffend antwoord. In de beginfase ging de wedstrijd gelijk
op. Via 3-3 en 5-5 was het na 20 minuten nog maar 6-5. Er werd in deze fase door beide teams slordig gespeeld en weinig gescoord. Doelvrouw van Wijhe Sophie Huis in ’t Veld had een aantal prima
reflexen na vrije doelkansen van Pacelli. Toch ging de ploeg van trainer/coach Hedwig Arink de rust in met drie doelpunten voorsprong (11-8).

Deze marge bleek achteraf te veel voor Wijhe. Na rust bouwde Pacelli de voorsprong uit via 12-9, 15-11 naar 20-15. Wijhe bleef aanvallend zoeken naar de openingen maar gaatjes werden nauwelijks
gevonden. Na een uur stond er voor Wijhe een negatieve score van 23–20 op het bord. Een teleurstellend resultaat derhalve. Komende dinsdag (10 december) wacht al weer de volgende wedstrijd.
Ditmaal voor de landelijke beker tegen Kwiek uit Raalte.

Wessels Keukens Pacelli – Keukenland/Wijhe ’92 23 – 20 (rust: 11 - 8)
Scores Wijhe:
Anouk M. 5, Maud 4, Pauline 3, Mareille 2, Anouk W. 2, Kelly 1, Ilse 1, Jessica 1, Janine 1

Wedstrijd team onder 18

zondag 8 december 2013

Maandag 9 dec. 2013 speelt het TEAM < 18 jaar om 19.30 uur een thuiswedstrijd tegen Vroomhoopse Boys.

Komt allen kijken naar onze Talenten.

Informatiebijeenkomst over Talento

zondag 8 december 2013

Woensdag 15 januari 2014 om 20.30 uur is er in de Kantine van Wijhe '92 een Informatiebijeenkomst /Thema-avond over Talento

Wat is Talento?

Talento geeft club en trainer van een voetbalvereniging de mogelijkheid om binnen 1 integraal systeem de prestatie van team en speler inzichtelijk te maken. Alle informatie is voor iedere betrokkene
(o.a. trainer, leider, coördinator) beschikbaar en kan op een eenvoudige manier gedeeld worden.

Voordelen Talento

Talento onderscheidt zich door de zeer gebruikersvriendelijke manier waarop de functionaliteit wordt aangeboden. Het is altijd en overal via internet toegankelijk. Daarnaast is Talento ontwikkeld voor
en door trainers en sluit het uitstekend aan op de dagelijkse praktijk van een trainer.

Talento is meer!

Talento helpt de trainer bij het voorbereiden van wedstrijden (o.a. opstellingen maken) en het vastleggen van de resultaten (o.a. statistieken, analyse, spelersbeoordeling). Daarnaast ondersteunt Talento
bij het voorbereiden van trainingen (o.a. doelstelling training, oefenstof) en het bijhouden van een absentie administratie. Kortom, meer dan een spelervolgsysteem!

Zie ook: http://www.talentovoetbal.nl/

TaLENTO: MEER DAN EEN SPELERVOLGSYSTEEM

Onnodige nederlaag tegen laagvlieger Stevo

zondag 8 december 2013

Als men in de 2e klasse J niet 90 min. vol gas geeft, is de kans groot dat je verliest. Dat overkwam ons team vandaag ook. Vooral in de 1e helft werd er lang niet scherp genpeg gespeeld en bovendien
was men slordig in alle linies. Tjidde Koopman mocht in de basis beginnen, Ricardo Heerink zat op de bank. Tegenstander Stevo uit Geesteren maakte dankbaar gebruik van het geklungel achterin.

Al in de 2e min. was er balverlies in de verdediging van Corben van den Berg. Dit liep nog goed af. Er gebeurde weinig, beide teams gaven elkaar geen ruimte al had Tjidde Koopman 2 mogelijkheden
om te scoren. Opnieuw geklungel achterin werd afgestraft door Maarten Gelhever, die met een harde schuiver Stevo op voorsprong zette. Keeper Mario Heimeriks was kansloos.
In de 33e min. was er eindelijk een mooie aanval van Wijhe. De knal op doel van Jelle Mulder werd helaas geblokkeerd. In de 43e min. was er een vrije trap voor Stevo net buiten de 16 m. Chris Roos
trok zijn tegenstander onderuit. Stevo kon hier niet uit scoren, al hadden we geluk.

Onze supporters hoopten dat trainer Jansen de zaak in de 2e helft wel op scherp kon krijgen en dat lukte aardig. Verdediger Eddy Wichems werd gewisseld voor middenvelder Ricardo Heerink. Onze
mannen werden naar voren gestuurd en Stevo kwam onder druk. Om de druk nog groter te maken kwam A-junior Remko Frederiks in het veld voor Marijn Platenkamp. Remko kan terugkijken op een
goeie invalbeurt, vooral in de combinaties deed hij het goed.
Uit een vrije trap van Jelle Mulder kopte Corben van de Berg goed in, maar de Stevo keeper kon op de doellijn nog redding brengen.Ook Ricardo Heerink kreeg nog een kans, maar zijn schot was te
zacht. Het dichts bij een doelpunt was Bas Mulder, maar ook zijn inzet werd van de doellijn gehaald. Stevo beperkte zich bijna de hele 2e helft tot het ontregelen van het spel van Wijhe. Het viel op dat
onze tegenstanders wel erg vaak geblesseerd op het veld lagen. Deze matige wedstrijd, met van onze kant een dramatische 1e helft, werd wel uitstekend geleid door scheidsrechter Lensink uit Arnhem.

Verdiend verloren, maar ongetwijfeld hebben onze jongens een wijze les geleerd. Een wedstrijd duurt 90 minuten en niet alleen de laatste 45 min. Niet te lang getreurd, volgende week de laatste
wedstrijd voor de winterstop uit tegen Vogido uit Enschede. We rekenen erop dat er dan wel direct met scherp geschoten wordt.
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Wijhe ’92 - Stevo 0 – 1
21e min. 0 – 1 Maarten Gelhever

Nieuws over de website

dinsdag 10 december 2013

Sinds kort zijn op de website weer het programma, de uitslagen en standen van zowel voetbal als handbal te zien. Lees hier verder voor informatie.

Keukenland/Wijhe'92 Kwiek in de Stentor

donderdag 12 december 2013

Bijgaand het verslag in de Stentor van de bekerwedstrijd Keukenland/Wijhe'92-Kwiek

Knap gelijkspel tegen Vogido (1-1)

zondag 15 december 2013

Na de teleurstellende nederlaag vorige week tegen Stevo is het ons eerste team gelukt om in Enschede gelijk te spelen tegen Vogido. Dit gebeurde in een wedstrijd vol passie en spanning, waarin beide
teams tot de laatste minuut voor de volle winst gingen.
Wat een verschil met vorige week, waar in de 1e helft haast geen bal goed werd geraakt. Nu hadden onze jongs het gas vol op de plank en mocht Vogido blij zijn met de 0–1 ruststand.

Al in de 8e minuut had Tjidde Koopman al kunnen scoren maar helaas schoot hij naast. In de 11e minuut leed Nik Mulder balverlies en had geluk dat er in het zijnet geschoten werd door Vogido.
Dat was ook het enige foutje van Nik want verder speelde hij uitstekend. Ook neef Bas speelde klasse op het middenveld en had ook scoringskansen maar mag best wat brutaler worden voor het doel.
Net voor de rust kwam hij na een knappe aktie in schietpositie maar koos voor de voorzet, helaas. In de 31e minuut bereikte een knappe pass van Luuk Nijman de snelle Tjidde Koopman die alleen op
de keeper afging. Nu bleef Tjidde koel en maakte deze kans koel af: 0–1. Ook Vogido liet zich niet onbetuigd en kwamen een paar keer gevaarlijk voor ons doel. Verder hadden Marijn Platenkamp en
Ricardo Heerink nog scoringskansen maar konden het net niet vinden.

Na de thee hetzelfde spelbeeld. Het tempo bleef moordend hoog en zo geleidelijk aan werd Vogido sterker. A-junior Paco Platenkamp kwam in de plaats van Nick Dokman (nekblessure). Paco deed het
goed. Wat opviel is zijn rust in balbezit en overzicht. In de 52e minuut kon een voorzet van Vogido net niet binnengegleden worden. Wijhe moest achteruit en kwam er af en toe via counters er
gevaarlijk uit. Bas Mulder speelde zich knap vrij maar zijn inzet was te zacht. Het bleef spannend en we hadden een paar keer geluk dat de bal voor de voeten van onze verdedigers viel i.p.v. de Vogido
aanvallers. Maar geluk dwing je af. Onze verdediging stond verder als een huis tot de 69e minuut. Vogido kreeg een vrije trap op 18 meter van het doel van keeper Mario. Toch zag Patrick Schipholt
kans om de bal langs de muur in het doel te krullen. Stond de muur niet goed? Het betekende wel de gelijkmaker.
Wijhe voetbalde zich onder de druk van Vogido uit en kreeg ruimte aan de rechterkant waar verdediger Eddy Wichems goed gebruik van maakte. Hij leverde een paar gevaarlijke voorzetten af.
Met nog 10 minuten op de klok kwamen Mitchel Kramer en Remco Frederiks (A-jun.) in het veld voor de moegestreden Marijn Platenkamp en Tjidde Koopman. Beide invallers waren supersnel en
waren gevaarlijk. Ricardo Heerink had de pech dat de bal na een uitglijder van de Vogido keeper tegen zijn hand kwam anders hadden we gewonnen.

Kortom een wedstrijd die tot de laatste seconde spannend was, en uitstekend werd geleid door scheidsrechter Stienezen. Beide ploegen handhaven zich in de middenmoot. We gaan nu de winterstop in
en wensen ons team, de begeleiding en uiteraard onze trouwe supporters heel erg fijne feestdagen toe.

Vogido – Wijhe '92 1 – 1
31e min. 0 – 1 Tjidde Koopman
69e min. 1 – 1 Patrick Schipholt

Pijnlijk verlies thuis tegen Voorwaarts

zondag 15 december 2013

Op eigen veld speelden wij gisteravond tegen Voorwaarts. Afgelopen dinsdag hebben we een leuke pot tegen Kwiek 1 gespeeld en deze lijn wilden we gisteravond voort zetten.

Tot aan de 6-6 ging het gelijk op, daarna kreeg Voorwaarts de overhand omdat wij slordig gingen spelen. De schade werd nog beperkt omdat onze keepster de schoten eruit wist te houden. Net voor de
rust konden we het gat nog iets dichttrekken en gingen we met een ruststand van 9-11 de kleedkamer in.

In de kleedkamer kwam naar voren dat we er vol overheen moesten. Kort na rust kreeg Voorwaarts  een ‘twee minuten tijdstraf’ waar wij ons voordeel mee deden. Zo kwamen wij tot een stand
van   11-11. Helaas konden we deze lijn niet voortzetten en hielpen de routiniers van Voorwaarts hun ploeg in het zadel. We misten zelf te veel kansen. Zelfs de 100% penalty score van Mareille was niet
voldoende om langszij te komen of om te winnen. Met een eindstand van 21-29 moesten wij in Voorwaarts onze meerdere erkennen.

Het is jammer om te zien dat er bij ons het vertrouwen mist waardoor we zonder overtuiging speelden. Volgende week moeten wij onze laatste wedstrijd voor de winterstop uitkomen tegen Bunschoten.
Deze wedstrijd is ook bij ons thuis, dus kom ons aanmoedigen.

Wijhe-Voorwaarts 21-29 (9-11)
Doelpunten: Mareille 5, Anouk M 4, Pauline 4, Ilse 2, Anouk W 2, Kelly 2, Janine 1 en Anouk W 1

Nieuwsbrief 60 over verbouwing kantine

maandag 16 december 2013

In Nieuwsbrief 60 de laatste ontwikkeling over de verbouwing van de kantine.

Interview met Johan Odor

maandag 16 december 2013

Op pagina "clubinfo-interviews" is het interview te lezen dat Jos Huis in 't Veld gehad heeft met handbaltrainer Johan Odor.

Brandpreventie

donderdag 19 december 2013

Met het oog op de naderende feestdagen is het goed om even stil te staan bij uw “brandveiligheid thuis”.

Wijhe’92 denkt aan haar leden ook tijdens de feestdagen als het sporten even op een lager pitje staat. Door onze connecties met de brandweer in Wijhe is deze bijdrage tot stand gekomen. Graag brengen
wij de Dorpsbrandwacht onder de aandacht.

Een ongeluk zit in een klein hoekje, en denk niet “dat overkomt ons niet”. Een vergeten of niet goed geplaatste kaars, een niet helemaal uitgerolde kabelhaspel waar een elektrisch apparaat op
aangesloten is, die veel stroom aan dit snoer onttrekt, een niet goed schoongemaakt rookkanaal van een houtkachel kan voor brandonveilige situatie bij u thuis zorgen.
Veel leed en ellende kan voorkomen worden door u bewust te zijn van uw handelen. Als u nadenkt over de gevaren van brand en weet waar u op moet letten, wordt het thuis een stuk brandveiliger. U
kunt verschillende maatregelingen nemen om het thuis brandveiliger te maken, of als er toch brand uitbreekt, de gevolgen ervan te beperken.
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De checklist “Brandveiligheid bij u thuis” kan u daarbij helpen (zie bijgevoegd pdf). Komt u er alleen niet uit of heeft u vragen, dan kunt u bellen (06-19318757) of mailen (knolgreet@gmail.com) met
Greet Knol.

Greet Knol is aangesteld als dorpsbrandwacht namens de brandweer in Olst-Wijhe. Ze helpt mensen door samen in de eigen woonomgeving een checklist door te lopen. Na het invullen van de checklist
volgt een advies over preventieve maatregelen en hoe te handelen bij brand. Ze neemt ook deel aan het dorpsbrandwachtproject voor leerlingen van basisscholen die over dezelfde onderwerpen worden
geïnformeerd als de mensen thuis. Mensen worden zich op deze manier meer bewust van de risico’s bij brand. Althans dat is wat Greet voor ogen heeft als ze op bezoek gaat.

Samen met vertegenwoordigers van de gemeente, Plaatselijk Belang van de betreffende kern, de politie en belangstellenden loopt ze mee tijdens buurtschouwen en is zij ook vaak aanwezig tijdens
kernenbezoeken van het college aan de kernen.

Het project Dorpsbrandwacht is in het leven geroepen omdat veel mensen zich niet bewust zijn van eventuele risico’s of wat je zelf kunt doen aan het vergroten van de eigen veiligheid. Het was eerst de
bedoeling dat er wijkbrandwachten zouden komen, vergelijkbaar met de ouderwetse wijkagent. Maar uiteindelijk werd het een dorpsbrandwacht die nu in Olst-Wijhe actief is. Het
dorpsbrandwachtproject is in 2013 gestart en in een half jaar tijd zijn al meer dan vijftig huisbezoeken afgelegd. Zo langzamerhand krijgt het project steeds meer bekendheid.

Nieuwsbrief 61: Wie helpt de kantine verven?

zaterdag 21 december 2013

Vanaf 23 december start het verfwerk in de kantine. Alle hulp is welkom! Zie bijgaande Nieuwsbrief nr 61.

Strijdend ten onder tegen BDC (19-24)

zondag 22 december 2013

Vandaag stond de wedstrijd tegen Auto Smeeing/B.D.C op het programma. De laatste wedstrijd van 2013, en wat zou er nou mooier zijn om deze met winst af te sluiten. Echter moesten we daar nog
wel het een en ander voor doen. B.D.C was voor ons een vrijwel onbekende tegenstander, het enige wat we wisten was dat het een fysieke ploeg zouden zijn.
Met volle moed begonnen we aan de eerste helft. Al snel was duidelijk dat het echt een fysiek sterke ploeg was, en B.D.C nam dan ook de eerste twee doelpunten voor hun rekening. Vervolgens ging het
redelijk gelijk op. Wel hadden wij moeite met de afstandsschoten van B.D.C. Deze werden goed en fel ingeschoten, hier wisten wij geen antwoord op. We gingen de rust in met een stand van 11-15 in
het voordeel van B.D.C.

De tweede helft hadden wij nog een paar doelpunten goed te maken. Het midden blok moest goed dicht staan, en er moest eerder gereageerd worden op de afstandsschoten. Zelf kwamen wij begin
tweede helft bij tot een stand van 15-17. Het spelletje was nog niet gespeeld. Door snelle aanvallen en goede druk kwamen er voor ons kansen. Maar ook in de tweede helft wisten wij niet langs B.D.C.
heen te lopen. We hebben er hard voor geknokt, iedereen heeft alles gegeven maar het was helaas niet genoeg.
We houden allemaal de koppen omhoog want een nieuw jaar betekent nieuwe kansen. 4 januari spelen wij onze eerste wedstrijd van 2014 tegen H.V.B.S.

Wij wensen iedereen fijne feestdagen toe!

Wijhe ’92 – Auto Smeeing/B.D.C 19-24 (11-15)
Doelpunten: Anouk M 6, Pauline 5, Janine 4, Kelly 1, Jessica 1, Ilse 1, Milou 1

Contract Arjan van Weenum verlengd

vrijdag 27 december 2013

Arjan van Weenum blijft ook volgend seizoen trainer van het 2e team van Wijhe ‘ 92. Onlangs werd het contract ondertekend tussen Arjan en het voetbalbestuur. Beide partijen waren tevreden over de
samenwerking en Arjan ziet voor de toekomst goede kansen voor dit team op prestatief gebied.

De kantine staat op de kop door verbouwing

vrijdag 27 december 2013

Lees alles over de kantineverbouwing in Nieuwsbrief 62

Nieuw alcoholbeleid per 1-1-2014

dinsdag 31 december 2013

Beste leden,

Graag informeren we jullie over veranderingen in ons alcoholbeleid per 1 januari 2014. Op die datum gaat de wettelijke leeftijdsgrens voor alcohol van 16 naar 18 jaar. Dat betekent dat sportkantines
(maar ook supermarkten, slijterijen en horeca) geen alcohol mogen verkopen aan mensen onder de 18 jaar. Wie zelf onder de 18 is, mag geen alcohol bij zich hebben of drinken in openbare ruimten.
Daar vallen sportverenigingen ook onder.

Wat verandert er bij de Wijhe'92?

Vanaf 1 januari schenken wij geen alcohol aan leden en bezoekers die jonger zijn dan 18 jaar. De barmedewerkers vragen daarom bij twijfel een ID te laten zien, zodat zij de leeftijd kunnen controleren
van degene die alcohol wil kopen. Een volwassene of jongere boven de 18 jaar mag geen alcohol kopen bij de bar en doorgeven aan een jongere die nog geen 18 jaar is.

De gemeente controleert of verenigingen zich aan de wet houden. Wijhe'92 kan een boete krijgen wanneer wij toch alcohol verkopen aan leden en bezoekers onder de 18 jaar. Bij controle kunnen
mysterie kids worden ingezet (16 tot 18 jaar) die alcoholische dranken proberen te kopen. Bij twijfel altijd vragen naar legitimatie. Ook kunnen jongeren onder de 18 jaar die op het terrein of in de
gebouwen van de vereniging alcohol bij zich hebben (open of gesloten blikje of flesje) een boete krijgen. Zij hebben dan alcohol in hun bezit in de openbare ruimte en dat is strafbaar onder de 18 jaar.

Onze vereniging moet zich natuurlijk aan de wet houden. Wij hopen dat alle leden hun medewerking verlenen en begrip tonen voor onze barvrijwilligers die dit mede uit moet voeren.

https://www.nix18.nl

De Kantinecommissie

Nieuwsbrief 63 verbouwing kantine

vrijdag 3 januari 2014

Zie voor de laatste stand van zaken over de verbouwing van de kantine zie Nieuwsbrief 63.

Verslag 2 daagse voetbal academie

dinsdag 7 januari 2014

Lees HIER een verslag over de zaalvoetbal 2-daagse die afgelopen donderdag en vrijdag plaats heeft gevonden in de sporthal van Broekland.
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TALENTO-informatieavond 15 januari 2014

woensdag 8 januari 2014

Lees HIER meer over de TALENTO-infoavond op woensdagavond 15 januari in de kantine van Wijhe'92.

Wijhe'92 D3 voetbalde tegen kinderen van 't Zwervel

donderdag 9 januari 2014

Lees HIER het verslag van de voetbalwedstrijd van Wijhe'92 D3 tegen kinderen van 't Zwervel.

Verslag Nieuwjaarsbijeenkomst: toon RESPECT

zaterdag 11 januari 2014

Lees HIER het verslag van de Nieuwjaarsbijeenkomst 2014 met de toespraak van Martin Westerbeek over RESPECT en de aankondiging voor een prijsvraag voor een naam voor de kantine die nu flink
verbouwd wordt.

Dames 1 overtuigen met winst bij LHC

zondag 12 januari 2014

Nu we alle tegenstanders een keer zijn tegengekomen, was het tijd voor de tweede wedstrijd tegen LHC. De vorige wedstrijd tegen LHC resulteerde in een mooie thuisoverwinning, we zijn er echter
nog nooit in geslaagd om de meiden van LHC in Lemelerveld te verslaan. Een mooi doel om de tweede helft van de competitie mee te beginnen.

In het begin van de eerste helft was LHC de sterkere ploeg en kwamen we op een 4-1 achterstand. We beseften dat we er hard voor moesten vechten en kwamen terug tot 4-4 gelijk. We pasten onze
verdediging aan aan het spel van LHC wat resulteerde in minder tegendoelpunten. Een erg spannende eerste helft met veel snelle aanvallen en een ruststand van 13-14 in het voordeel van
Keukenland/Wijhe '92.

Beide teams wisten dat er een spannende tweede helft aan zat te komen en er voor de overwinning gevochten moest worden. In de rust was ook aangegeven dat we die ene punt voorsprong hard nodig
zouden hebben. Het ging de hele tweede helft gelijk op en met nog tien minuten te spelen was de stand 23-23. Er volgde een periode met snelle omschakelingen, mooie aanvallen en ook een aantal
mooie reddingen met als resultaat een 25-27 overwinning voor Keukenland/Wijhe '92.

Een mooi begin van de tweede competitiehelft en we hopen dit spel te kunnen vasthouden in de komende wedstrijden.

LHC - Keukenland/Wijhe '92 25-27 (13-14)
Doelpunten: Pauline 11, Maud 6, Anouk Mulder 3, Jessica 3, Mareille 2, Milou 1, Anouk Westerbeek 1

Geen contrubutieverhoging in 2014

dinsdag 14 januari 2014

Het bestuur is verheugd te melden dat de contributie voor 2014 gelijk blijft aan 2013. De contributie-inning vindt plaats in 4 termijnen (februari, mei, september en november). Met de contributie zal
tevens de bijdrage voor de tenuelease geïnd worden.

Voor de contributiebedragen zie de website onder
www.wijhe92.nl/ledenadministratie/contributie

Let op: Indien een lid zich afmeldt na 1 juni dient de contributie en tenuelease gedurende een half seizoen door betaald te worden (2 contributie-inningen).

Ook contract Marcel Dekker verlengd

dinsdag 14 januari 2014

Op de nieuwjaarsbijeenkomst was al het aangekondigd, maar naast het verlengen van de contracten van Peter Jansen en Arjan van Weenum is ook onlangs het contract met Marcel Dekker verlengd.
Marcel blijft ook volgend seizoen trainer van A1 en assistent trainer van het 1e team. Het voetbalbestuur is daar bijzonder tevreden mee. Het A1-team doet het dit jaar als nieuwkomer in de hoofdklasse
fantastisch, staat opnieuw bovenaan en heeft inmiddels al een periodetitel binnen gehaald.

Verslag jaarlijkse info-/themaavond

donderdag 16 januari 2014

Woensdagavond 15 januari 2014 heeft Wijhe ‘92 het hulpmiddel Talento (zie ook www.talentovoetbal.nl) geïntroduceerd tijdens de jaarlijkse Info-/Thema-avond. Lees verder >>>
Bekijk tevens HIER de powerpoint-presentatie

Spannende thuiswedstrijd Keukenland/Wijhe’92 resulteert in gelijkspel

zondag 19 januari 2014

Na de uitstekende wedstrijd tegen LHC vorige week, stond deze week de wedstrijd tegen Lettele op het programma. Tijdens de voorbespreking maakte Ilone duidelijk dat we het goede spel van vorige
week moesten voorzetten en vooral ook plezier moesten hebben. De uitwedstrijd tegen Lettele hebben wij onszelf laten overlopen, wat absoluut niet nodig was. Tijd om dit recht te zetten.

In het begin van de wedstrijd ging het erg gelijk op, met tussenstanden van 4-4 en 6-6. Mede dankzij een aantal fantastische reddingen van keepster Sophie, pakte Lettele geen voorsprong. Gelukkig
werden wij wakker en maakten gebruik van onze kracht: break-outs en snelle aanvallen. In deze fase van de wedstrijd waren wij een stuk beter dan Lettele, wat resulteerde in een voorsprong van 5
punten: 15-10. Helaas kwam Lettele terug en liep vervolgens over ons heen. Met brute kracht en veel penalty’s was de ruststand 17-18 in het voordeel van Lettele.

We moesten de moed erin houden en onszelf herpakken in de tweede helft. Het doel was de drie punten in Wijhe te behouden. Met dezelfde basis als de eerste helft, ging de tweede helft van start.
Lettele was meer gebrand waardoor we al snel tegen een achterstand van 4 punten aankeken: 19-23. Lettele heeft lang deze voorsprong weten te behouden. Het snelle spel dat wij in de eerste helft
hebben laten zien, werd vervangen door veel persoonlijke fouten. Toch wisten we terug te knokken tot 26-26 en ging het weer gelijk op. Na een zenuwslopend slot, wisten wij echter niet over Lettele
heen te gaan en werd de eindstand beslist: 32-32 gelijkspel. Hier viel zeker meer te behalen voor ons. We hebben ervoor geknokt, maar het mocht helaas niet zo zijn. Wij willen het publiek bedanken
voor alle aanmoedigingen en hopen ook de volgende wedstrijden op hun steun.

Volgende week spelen wij uit tegen Wasmeer. Ook hier hebben wij nog een appeltje mee te schillen. De wedstrijd wordt gespeeld om 13:30u in Hilversum.

Keukenland/Wijhe’92 – Lettele 1 32-32 (17-18)
Doelpunten: Pauline 10, Maud 7, Anouk M. 4, Jessica 3, Mareille 3, Janine 2, Anouk W. 2, Ilse 1
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Verbouwing kantine in volgende fase

dinsdag 21 januari 2014

Lees HIER Nieuwsbrief 64 over de vorderingen van de kantineverbouwing.

Keurige 19-25 winst op Wasmeer

zondag 26 januari 2014

Na een lange autorit kwamen we aan in Hilversum, helaas zonder onze reserveshirts waardoor we in de reserveshirts van Wasmeer moesten spelen. Ook geel staat ons goed! Na een goede warming up
begonnen we aan de wedstrijd. Het begin van de wedstrijd ging gelijk op 5-5, we gingen mee in het trage spel van Wasmeer. Lange aanvallen en veel ballen die over gingen. Ook werden er veel
penalty's gemist van ons kant. Ruststand 10-11

In de 2de helft moesten we er toch een tandje bij doen en ons eigen spel gaan spelen. Onze verdediging werd agressiever en Wasmeer kwam er niet meer doorheen. Toen we eenmaal met 4 punten los
kwamen van Wasmeer konden we deze voorsprong behouden. Met een aantal goede breaks en een paar mooie aanvallen hebben we uiteindelijk de wedstrijd gewonnen. Een mooie wedstrijd was dit
zeker niet, veel gele kaarten en 2 minuten werden er uitgedeeld. Wij zijn blij met onze 2 punten die we mee nemen naar Wijhe!

Volgende week zaterdag een spannende thuiswedstrijd tegen Kwiek, dus supporters hebben we zeker nodig.

Wasmeer - Keukenland/Wijhe '92 19-25 (10-11)
Doelpunten: Pauline Nijboer 6, Maud Groot Zwaafting 4, Anouk Mulder 4, Mareille Fredriks 3, Jessica Zernitz 3, Milou Rozeman 2, Ilse Kelder 1, Janine Nijboer 1, Anouk Westerbeek 1

Puntendeling tegen koploper de Zweef

zondag 26 januari 2014

Vandaag kwam koploper de Zweef op bezoek in Wijhe. Het is een feit fat de bezoekers uit Nijverdal het nooit makkelijk hebben tegen de onzen, vandaag was dat niet anders. De Zweef heeft een goeie
ploeg dat gemakkelijk scoort, vorige week wonnen ze maar liefst met 6–1 van ATC ’65. Dus een gewaarschuwde ploeg telt voor 2.
Verdediger Corben van de Berg kon niet meedoen (blessure), Bas Mulder nam zijn plaats over en speelde een puike pot. Stefan Hollegien kwam voor Bas op het middenveld en ook hij deed het goed.
De wedstrijd stond onder leiding van scheidsrechter Veekamp en deze arbiter verdiend alle lof, hij voelde de strijd perfect aan en floot niet voor elk wissewasje.

Het begin van de wedstrijd was zoals altijd afwachtend van beide kanten. De Zweef had het meeste balbezit zonder gevaarlijk te worden, maar de controle had Wijhe '92.
In de 6e min. was het in de eerste de beste aanval al raak voor Wijhe '92. Nik Mulder zette de aanval op en bereikte de goed meegekomen verdediger Eddy Wichems. Op volle snelheid zette Eddy voor
op Marijn Platenkamp, die de bal binnen kon tikken 1-0. Op dat moment controleerde Wijhe '92 de wedstrijd en was gevaarlijker dan de Zweef dat niet verder kwam dan een paar gevaarlijke corners.
Met name van de 20e tot de 30e min. hadden we de bezoekers behoorlijk pijn kunnen doen. Marijn Platenkamp en vooral Tjidde Koopman hadden kunnen scoren. Tjidde had de pech dat de Zweef
keeper in een 1 tegen1 situatie hem de baas bleef. Het had zomaar 2 of 3 nul kunnen zijn. In de 32e min. kon keeper Mario Heimeriks een gevaarlijke kopbal onschadelijk maken en dat waren de
mogelijkheden voor de rust voor de gasten.

Na de thee probeerde de Zweef het initiatief te nemen, zonder echt gevaarlijk te worden. Toch werd het in de 52e min. 1–1. Tom Hegeman was in een duel in de 16-meter slimmer als Chris Roos en liet
zich uitgekookt vallen na een knappe passeeractie. Chris was te laat en raakte Tom. De scheidsrechter kon niet anders dan de bal op de stip leggen. Tom Hegeman nam de penalty zelf en passeerde koel
keeper Mario 1–1. Beide ploegen bleven voor de volle winst gaan en het werd een mooie, spannende open wedstrijd.
Trainer Peter Jansen wilde dit zeker, want in de 58e min. werd middenvelder Stefan Hollegien gewisseld voor de 17-jarige aanvaller Marijn Ruiter die knap speelde en zelfs nog bijna scoorde. In de 65e
min. hadden we geluk dat de bal na een scrimmage niet in ons doel ging. De Zweef werd sterker maar Wijhe '92 had ook zijn aandeel middels counters. Tjidde Koopman werd vervangen door A-junior
Remco Frederiks, die goed inviel. In de 79e min. ging onze captain verdediger Luuk Nijman in de fout maar keeper Mario hielp hem door het schot van dichtbij te keren. In de 81e min. werd de olde
“Plate” gewisseld voor de jonge “Plate”, Paco Platenkamp (ook A-junior), die in de 10 min. dat hij mee mocht doen liet zien dat hij veel in zijn mars heeft. Het bleef spannend tot de laatste seconden.
De Zweef miste toen de grootste kans van de wedstrijd en had toen de volle winst kunnen pakken. De voorzet van de doorgebroken Tom Hegeman was net te scherp om binnengetikt te kunnen worden.
Het bleef 1–1 en daar konden beide partijen wel mee leven .

Wijhe’92 – de Zweef 1–1 (1-0)
6e min. 1 – 0 Marijn Platenkamp
52e min. 1 – 0 Tom Hegeman (pen).

Wie bedenkt nieuwe naam kantine

maandag 27 januari 2014

De verbouwing van de kantine is in de eindfase gekomen. Met de verbouwing is het veel meer dan een kantine. Lees verder >>>

Nipt verlies tegen lijstaanvoerder Kwiek

zondag 2 februari 2014

Zaterdag 1 februari kregen we Kwiek 2 op bezoek. We begonnen de wedstrijd overtuigend! Verdedigend stonden we aardig goed en kwiek begon al vroeg met het wisselen van speelsters op
verschillende posities. Dit was voor ons een teken dat ze in het begin even geen antwoord hadden in hun aanval. Nu moesten we wel door blijven zetten ook aanvallend. In de eerste 10 minuten hadden
we goede aanvallen en werd de hoek goed vrij gespeeld. We gingen de rust in met 13 - 10 voorsprong.

De tweede helft begon bij ons stroef... Wij maakten veel fouten in de aanval waarop kwiek gelijk antwoord had en hun in snelle tegenaanvallen ons wakker schudden en overliepen met 16 - 18
achterstand voor ons. Na een aantal 2 minuten tijdstraf op cruciale momenten heeft kwiek slim en rustig hun spel uitgespeeld en komen we niet meer terug in de wedstrijd. De wedstrijd eindigt in 21 -
23. Toch speelden wij geen slechte wedstrijd tegen de nr. 1.

Wij hopen dat ons publiek a.s. zaterdag van de partij is in Haarle om ons aan te moedigen!! De wedstrijd begint om 19.30 uur! Tot dan!!

Keukenland Wijhe'92 - Nijland/kwiek 2 21-23 (13-10)
Janine Nijboer 4, Anouk Mulder 4, Jessica Zernitz 3, Maud Groot Zwaaftink 3, Mareille Freriks 3, Pauline Nijboer 2, Ilse Kelder 2.

Belangrijke overwinning op SDC '12

zondag 2 februari 2014

De voortekenen waren goed want het tweede elftal won met 1-0 en bij het derde scoorde onze Belgische aanwinst Lode Acke 15 seconden nadat hij aan een invalbeurt begon. Wijhe '92 had een groot
belang om vandaag te winnen. SDC’12 de club uit Denekamp staat één punt onder ons op de ranglijst. Na de uitstekende wedstrijd van vorige week waren de verwachtingen ook best hoog gespannen.
De ploeg moest in de achterhoede opnieuw starten met Bas Mulder vanwege de afwezige Corben van den Berg. Daarnaast verving A-speler Yari van Wijnen de geschorste Luuk Nijman.

Wijhe '92 begint wat voorzichtig aan de wedstrijd. Het tempo van spelen ligt wat te laag. De eerste kans is er voor SDC '12. Een corner kan bij de eerste paal vrij worden ingekopt, gelukkig voor Wijhe
net aan de goed kant van de paal. Er wordt wel bewust geprobeerd om de snelheid in de voorhoede te benutten. Met name wordt Tjidde Koopman gezocht. Dat leidt in de 7e minuut tot een snelle
uitbraak van de snelle kleine man, maar z’n schot heeft te weinig kracht. Marijn Platenkamp werkt hard in de spits hij beweegt voortduren van links naar recht, vragend om de bal, en creëert vooral
ruimt voor zijn medespelers. In de 11e minuut neemt Bas Mulder als achterste speler te veel tijd en laat zich de bal ontfutselen. De inzet wordt in eerste instantie knap gestopt door Mario Heimeriks
maar de terugkomende bal wordt probleemloos in het net gewerkt door Ivo Grashof waardoor Wijhe '92 tegen een 0-1 achterstand aankijkt. Het lukt Wijhe niet echt om daarna de druk op te voeren. Er
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wordt niet slecht gespeeld maar het tempo is te laag om een overwicht te kunnen claimen. Wijhe heeft wel wat meer dreiging met name door de snelheid in de voorhoede. SDC hanteert veel de lange bal
naar voren en daar weet de achterhoede van Wijhe meestal het gevaar wel uit te halen. Eddy Wichems en Chris Roos verdedigen uitstekend aan de buitenkant en Yari van Wijnen speelt verdedigend
uitstekend, waarbij niets wijst op het debuut van zijn basisplaats. 10 minuten voor rust houdt de keeper van de tegenstander de bal veel te lang in de hand en overtreedt daarmee de 6 seconden regel. De
vrije trap op de zestien wordt door de muur van SDC '12 gekeerd. Binnen de minuut krijgt Wijhe weer een vrije trap net buiten de zestien maar nu is de inzet een makkelijke prooi voor de keeper. Het
licht aandringende Wijhe moet daarom met een 0-1 achterstand de rust in.

In de tweede helft zet het spelbeeld zich op de eerste 10 minuten op dezelfde manier voort. Er wordt een mooie kans gerecreëerd door een aanval met snel balcontact beginnend bij Eddy, via Ricardo
Heerink en Stefan Hollegien die Nick Dokman de vijandelijke zestien in sturen. Nick mist bij de eerste trap volkomen de bal en zijn tweede trap mist daarna de kracht om de keeper te verrassen. Er
hangt wel iets in de lucht want Wijhe krijgt overwicht in het balspel.
In de 60e minuut wordt Stefan Hollegien, gewisseld voor Jimmy Eikelboom. Opnieuw een A-junior met veel snelheid wat hij ook direct etaleert. Enkele minuten later is het uitstekend doorzetten van
Marijn Platenkamp die Tjidde Koopman mooi de diepte instuurt. Tjidde weet allen op de keeper afstormend koel te blijven en te scoren: 1-1. Nu lijkt het of Wijhe weet dat de overwinning binnen bereik
komt. Even later is namelijk het opnieuw Tjidde die handig en snel manoeuvrerend uiteindelijk door een kluts de bal net naast de goal van SCD ziet gaan. SDC krijgt wel kansen, zoals in de 65e minuut
Eddy Wichems zijn enige foutje maakt en de voorzet van SDC voor een vrije schietkans zorgt. Mario ziet het harde schot gelukkig hoog over gaan. Wijhe '92 voetbalt nu wel steeds op tempo en in de
74e minuut brengt Nick Dokman met een uitgekiende paas Marijn Platenkamp alleen voor de keeper en maakt de 2-1. SDC moet nu wel meer komen en dat levert voor Wijhe nog meer ruimte voor
snelle uitbraken. Marijn Platenkamp wordt in de 77e minuut gewisseld voor Paco Platenkamp. De ruimte wordt prachtig benut als Eddy Wichems uitverdedigend Tjidde weer een sprint naar voren te
laten maken. Deze heeft echt z’n dag en kiest er in de zestien voor om niet zelf uit te halen maar verrassend de op links meegelopen Jimmy Eikelboom aan te spelen. Die weet doeltreffend de bal langs
de keeper van SDC te schieten: 3-1. In de slotminuten krijgt een drukkend SDC ’12 nog enkele corners, maar veranderen niets meer aan de stand. Een verdiende en nuttige overwinning met weer
uitstekende inbreng van de a-junioren.

Wijhe '92 - SDC ’12 3–1 (0-1)
11 min. 0-1 Ivo Grashof,
61 min. 1-1 Tjidde Koopman,
74 min. 2-1 Marijn Platenkamp,
78 min. 3-1 Jimmy Eikelboom

Meiden B1 in nieuwe trainingspakken

woensdag 5 februari 2014

Lees HIER meer.

G-Handbal ontvangt cheque van € 1.000

woensdag 5 februari 2014

Afgelopen zaterdagavond werden in de rust van de spannende dames handbalwedstrijd Keukenland Wijhe ’92 – Klink Nijland Kwiek 2 Lees verder >>>

Nieuwsbrief 65 over verbouwing kantine

vrijdag 7 februari 2014

Lees HIER Nieuwsbrief 65 over de verbouwing va de kantine

Complete offday Keukenland/Wijhe'92 1

zondag 9 februari 2014

Vanavond moesten wij aantreden tegen Haarle. Allebei konden we de punten goed gebruiken dus zou het op voorhand een mooie wedstrijd kunnen worden.

De werkelijkheid bleek echter anders. Vanaf minuut 1 was het van onze kant een rommeltje. Veel balverlies, te snel op doel schieten, verdedigend de boel niet op orde dan krijg je helaas een erg
moeilijke wedstrijd. Het rommelige spel bleef de gehele eerste helft aanwezig. Door een aantal benutte penalty's konden we nog enigszins in de buurt blijven van Haarle. In de rust keken we al tegen een
18-12 achterstand aan.

Tijdens de bespreking in de rust probeerden we onze hoofden weer de goede kant op te laten wijzen zodat we de tweede helft er vol tegen aan zouden kunnen. Het begin in de tweede helft was nog wat
onstuimig maar later begonnen we toch iets van ons eigen vertrouwde spel te vertonen en begon het wat te lopen. Inmiddels was de achterstand tegen Haarle rustig op blijven lopen en waren wij niet in
staat om het gat kleiner te maken. De vechtlust om dichterbij Haarle te komen was er wel alleen de uitvoering bleef onvoldoende en bleef de eindstand steken op 32-22.

Nu de knop omzetten en op naar volgende week waar we weer voluit moeten gaan om de punten in Wijhe te behouden .

Doelpunten:
Mareille Fredriks 6 , Maud Groot Zwaaftink 5, Pauline Nijboer 4 , Janine Nijboer 2 , Jessica Zernitz 2 , Milou Rozeman 2 , Anouk Mulder 1

Wijhe '92 1 doet zichzelf tekort (2-2)

zondag 9 februari 2014

Vandaag moesten onze jongens de inhaalwedstrijd van 19 jan. spelen tegen Tubantia uit Hengelo. Die werd destijds uitgesteld omdat hun sportcomplex nog niet klaar was. Vandaag konden we zien hoe
prachtig het geworden is. Een prachtige moderne accommodatie met een overkapte tribune, prachtige kantine, fitness ruimte enz. werkelijk geweldig gedaan. Onze complimenten. De verzorging bij
Wijhe werd verzorgd door “good old” Jan Oosthof, omdat Agata nog steeds geblesseerd is. De wedstrijd werd gespeeld onder leiding van Mevr. Hoogendijk uit Enschede.

Er stond een lastige harde wind over de lengte van het veld. Vanaf het begin van de wedstrijd was Wijhe '92 bij de les en speelde fel. De opbouw van Tubantia werd vroeg verstoord en kwamen onze
gastheren nauwelijks aan aanvallen toe. Tot de 7e minuut toen er een misverstand was op ons middenveld en Tubantia gevaarlijk uit kon breken. Onze gastheren kregen wat meer grip op de strijd. In de
20e min. hadden we geluk dat een schot net voor ons doel langs vloog. Even later kwam de uitstekend spelende Marijn Platenkamp erdoor, maar zijn schot kon ten koste van een corner gered worden
door keeper Remco Olde Hendrikman. Vooral in de omschakeling, die soms razendsnel ging, was Wijhe '92 gevaarlijker en kwam in de 39e minuut verdiend op voorsprong. Uitblinker Nik Mulder
onderschepte via een knappe tackle de bal op het middenveld, zijn afgemeten steekpass bereikte de op snelheid liggende Tjidde Koopman.
Met een slim schuivertje liet Tjidde hun keeper kansloos. Nog voor rust had Wijhe '92 nog een paar grote kansen om de voorsprong te vergroten. Nogmaals Tjidde Koopman op aangeven van de sterk
spelende opkomende verdediger Eddy Wichems en Marijn Platenkamp (raakte de paal) konden het net niet vinden. Ruststand 0–1 wat eigenlijk te weinig was.

Na de thee eigenlijk hetzelfde spelbeeld. Tubantia speelde wat verder van het doel af om zo wat meer druk te zetten, zonder echt gevaarlijk te worden. Pas in de 66e min. werd het link. Er was een
scrimmage vlak voor ons doel, maar onze verdediging kon ruimen. De hardwerkende Stefan Hollegien werd gewisseld . Jimmy Eikelboom kwam erin. Een paar minuten later nam Jimmy een vrije trap
vanaf 30 meter. De bal ging rakelings over het Tubantia doel. Wijhe '92 bleef gevaarlijk via de counter , in de 74e minuut kon Tjidde net niet scoren uit een voorzet van "Plate". Toch werd het 1–1 .
Luuk Nijman kreeg in 84e minuut binnen de 16 de bal ongelukkig tegen zijn arm, zeker geen opzet, maar Mevr. Hoogendijk zag hier toch een strafschop in. Een paar jaar geleden in de uitwedstrijd
tegen Grol werden we ook al op zo’n manier door haar benadeeld. Afijn, Jeroen Steggink had daar maling aan en benutte de strafschop. Er volgde nog een spannende slotfase, waar we behoorlijk onder
druk stonden. Toch lag de bal even later in het Tubantia doel. De goed meegekomen Nick Dokman kon van dichtbij inknallen: 1–2. In de 86e minuut was het alweer 2–2. Een onoplettendheid in onze
verdediging werd genadeloos afgestraft door wederom Jeroen Steggink, die knap inkopte. Dit bleef zo.

Een compliment voor onze hardwerkende ploeg die gedurende een groot gedeelte van de strijd de bovenliggende partij was, maar vergat te winnen. Volgende week moeten we uit tegen WVV ’34 uit
Hengevelde. Daar hebben we nog wat goed te maken want de thuiswedstrijd werd veloren.

Tubantia – Wijhe ’92 2–2
39e min. 0–1 Tjidde Koopman
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84e min. 1–1 Jeroen Steggink
85e min. 1–2 Nick Dokman
86e min. 2–2 Jeroen Steggink

Kleedkamerdeur bekrast: getuigen gezocht

maandag 10 februari 2014

Zaterdag 8 februari ontdekten wij dat de kleedkamerkant van de deur van kleedkamer 6 is bekrast met grove beledigende woorden. Dit is door het verfwerk gekrast, tot op de grondverflaag van de deur.
Tevens zijn met een scherp voorwerp diepe beschadigingen aangebracht. Beheer neemt deze vernieling hoog op en vraagt of iemand iets heeft gezien of gehoord, zodat dit kan leiden tot het achterhalen
van de dader(s). We zullen de deur maandag repareren en overschilderen, zodat deze kwetsende teksten zijn verwijderd.

Nieuwsbrief 66 verbouwing kantine

vrijdag 14 februari 2014

Lees HIER het laatste nieuws over de verbouwing van de kantine.

Veld- en kleedkamerindeling nu op de website

zaterdag 15 februari 2014

Wil je thuis al zien op welk veld je het komend weekend bij Wijhe'92 speelt en welke kleedkamer voor jouw team is gereserveerd, dan kun je dat nu ook op de website zien. Kijk op
www.wijhe92.nl/dienstroosters

Natuurlijk zijn staat deze informatie ook op de TV-schermen in de kantine en de kleedkamers.

Voetbalmeiden doen mee aan 4x4-clinic KNVB en bezoeken NED-BEL

zaterdag 15 februari 2014

Lees HIER het verslag van de deelname voetbalmeiden aan 4x4-clinic KNVB en bezoek aan interland Nederland-België.

Spannende strijd handbaldames tegen Heeten

zondag 16 februari 2014

Wijhe behaalde afgelopen zaterdag een belangrijke overwinning op buurtgenoot Heeten (24-21) en kon hiermee 2 belangrijke punten bijschrijven in de strijd om handhaving in de Hoofdklasse. In het
begin van de wedstrijd waren beide teams aan elkaar gewaagd waarbij Wijhe steeds een kleine voorsprong had. De toegekende penalty’s werden goed benut door Mareille. Dat Heeten niet langszij kon
komen was te danken aan goed keeperswerk aan de kant van Wijhe. In de laatste 10 minuten voor rust wist Wijhe een gaatje te slaan waardoor de rust begon met een 13-9 voorsprong.

In de 2e helft werd het duel spannend. Heeten ging energiek van start en wist in het eerste kwartier via mooie 2e lijn schoten het doel goed te vinden. Op deze aanvallen had Wijhe weinig vat. Via 13-10
en 16-14 werd het 16-17 voor Heeten. Even ging het gelijk op tot 21-21. Wijhe herpakte zich net op tijd en wist in een spannende slotfase de wedstrijd definitief naar zich toe te trekken (24-21). Al met
al voor beide teams én het publiek een mooie en spannende wedstrijd.

Volgende week wacht de uitwedstrijd tegen Dalfsen en hopen we op een leuk resultaat.

Keukenland/Wijhe’92 – Plus/Heeten 24-21 (rust: 13-9)
Zaterdag 15 februari 2014

Scores: Mareille 5, Anouk M. 5, Maud 5, Jessica 3, Janine 2, Pauline 2, Anouk W. 1, Rowie 1

Mooie overwinning op WVV '34

zondag 16 februari 2014

Ons eerste team heeft vandaag verdiend gewonnen van het lager geplaatste WVV’34 uit Hengevelde. De daarbij behorende 3 punten konden we goed gebruiken omdat de meeste ploegen die onder ons
staan ook wonnen. Theoretisch staan we maar 3 punten boven de plaats die nacompetitie betekend. Dus we zijn nog lang niet zeker van klassebehoud zoals enkele van onze trouwe supporters wel
meenden.

Over de wedstrijd zelf valt eigenlijk niet zoveel te vertellen, behalve dat het nog wel lang spannend bleef totdat we met 0 – 2 voorkwamen. Toen was het gespeeld. Wijhe '92 controleerde voor het
grootste gedeelte de wedstrijd, maar moest wel steeds goed opletten als het in de opbouw fout ging. WVV hield veel mensen achter en probeerde onze opbouw te verstoren om dan met hun snelle
spitsen toe te slaan. De match werd geleid door de goed fluitende Hr. Harmelink, die deze wedstrijd goed aanvoelde.
Pas na 12 min. was het eerste schot op doel. Namens Wijhe '92 ’92 knalde Ricardo Heerink over. In de 29e min. kwamen we verdiend op voorsprong. Een aanval over rechts, waar Eddy Wichems en
Ricardo Heerink betrokken waren, werd afgerond door Stefan Hollegien die zijn 2e koppoging bekroond zag met een goal. Uit een corner van WVV, waarbij onze verdediging er niet goed uitzag,
hadden we geluk dat de bal tegen de paal kwam. Ricardo Heerink knalde in de 40e min. van zo´n 30 meter op de goal, maar keeper Wouter Assink van WVV kon met een formidabele safe redding
brengen.

De 2e helft was zoals de laatste we vaker een tikkie minder dan de 1e. We dicteerden het spel nog wel maar speelden slordiger wat onnodig balverlies veroorzaakte.
Toch werd het in de 56e minuut 0-2. Chris Roos vandaag in goeden doen werd op eigen helft aangespeeld, kon meters oprukken tot net buiten de 16 van WVV. Met zijn chocoladebeen knalde hij
onhoudbaar de bal in het WVV doel. Keeper Assink was kansloos: 0–2. Toch waren we er nog niet. WVV gaf het nog niet op en kreeg ook enkele mogelijkheden. In de 62e min. had de slimme Ricardo
Heerink gezien dat de WVV keeper te ver voor zijn doel stond. Uit stand produceerde Ricardo een lobje dat op de lat kwam. Ook WVV raakte de lat. Wijhe '92 zette te laat de buitenspelval op en het
was Wouter Horstink die de pech had om de lat te raken. Nick Dokman en Tjidde koopman werden gewisseld voor A- junioren Paco Platenkamp en Jimmy Eikelboom, die beiden moeiteloos
meekonden.
In de 87e minuut werd de eindstand 0–3 op het scorebord gezet door Nik Mulder die met een droge knal de bal in het WVV doel poeierde.

Volgende week de kraker tegen onze buren uit Olst, die slechts 1 puntje meer hebben. Onze prachtig verbouwde kantine is dan klaar. Het is zeker de moeite waard om dan te komen kijken naar de
wedstrijd en achteraf even een drankje te nuttigen in ons nieuwe clubhuis. Dus allemaal komen.

WVV ’34 - Wijhe '92 0–3 (0-1)
29e min. 0–1 Stefan Hollegien
56e min. 0–2 Chris Roos
87e min. 0–3 Nik Mulder

Mariëlle Nissink behaalt HT-2 diploma

maandag 17 februari 2014

Afgelopen zaterdag was het dan zover. Na een studie van een half jaar met veel theorie en praktijk mocht Mariëlle eindelijk examen doen. Voor het examen was Mariëlle nogal zenuwachtig, maar
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eenmaal begonnen met haar examentraining vielen die zenuwen volledig van haar af. Met flair gaf zij haar training aan de E jeugd. Een paar kleine op en aanmerkingen waren er wel, maar de training
op zich werd beoordeeld als ruim voldoende. Omdat haar portfolio ook al als voldoende was beoordeeld, konden de duimen omhoog en hebben we er weer een trainster bij die met hart en ziel trainingen
gaat geven aan de jeugd, maar nu ook volledig gediplomeerd.

Mariëlle, van harte gefeliciteerd. we hopen dat zowel Mariëlle als de vereniging lang van de opgedane kennis kunnen genieten.

Interview met Peter Jansen

dinsdag 18 februari 2014

Op pagina "clubinfo" subpagina "interviews" is het interview geplaatst dat Andre van der Zee heeft gehad met Peter Jansen de hoofdtrainer van Wijhe '92.

Klink Nijland nieuwe sponsor IJsseltrophy

vrijdag 21 februari 2014

Lees HIER het nieuws over de ondertekening.

Verbouwing kantine in de Stentor

vrijdag 21 februari 2014

Lees HIER het artikel in de Stentor over de verbouwing van de kantine. Zondag a.s. is niet de officiële opening; die zal later plaatsvinden!

Wijhe'92 - Sc Overwetering

vrijdag 21 februari 2014

Lees HIER de voorbeschouwing.

Wedstrijdverslag handbal G1-B2

zondag 23 februari 2014

Lees HIER het wedstrijdverslag.

Onnodige nederlaag tegen SCOW (0-1)

zondag 23 februari 2014

Vandaag stond de beladen derby tegen buurman Overwetering op het programma van Wijhe. De wedstrijd in Olst werd destijds verloren dus er was wat goed te maken. Het weer was goed en vele
supporters van beide teams waren gekomen om deze titanenstrijd mee te maken. Er waren spandoeken, de jeugd van Wijhe hadden trommels en er was vuurwerk. Dus alle ingrediënten voor een
spektakel waren er.

Helaas viel dat op het veld een beetje tegen. Al in het 1e kwartier had Wijhe ruim afstand kunnen nemen van Overwetering. Zeker 3 opgelegde kansen werden niet benut. In de 4e minuut kwam Ricardo
Heering in kansrijke positie na een knappe aanval die bij keeper Mario Heimeriks begon. Ricardo schoot van dichtbij te zacht in. In de 9e minuut werd Marijn Platenkamp helemaal vrijgespeeld maar
helaas schoot hij net naast. In de 14e min. ging de supersnelle Tjidde Koopman alleen op keeper Wesley de Graaf van Overwetering af, maar Tjidde wachtte te lang met schieten en zo ging ook deze
grote kans verloren. Tjidde raakte bij deze actie geblesseerd, Jimmy Eikelboom was zijn vervanger en deed dat goed. Zoals zo vaak, als jezelf de kansen mist, krijg je er 1 om de oren. In de 26e minuut
ontsnapte Bram de Haas aan de aandacht van onze verdediging, zijn voorzet ging over keeper Mario en het was voor Ronnie Haverkamp een makkie om de bal binnen te lopen. Geheel tegen de
verhouding in 0–1.
Na de thee hetzelfde spelbeeld. Wijhe '92 maakte het spel en Overwetering loerde op een counter. Overwetering moest terug en verdedigde met man en macht. Wijhe kreeg wel mogelijkheden, vooral
via de snelle Marijn Ruiter en via spelhervattingen en corners die veelal door Jimmy Eikelboom genomen werden, maar de bal wilde er niet in vandaag. In de 66e min. werd Marijn Platenkamp
vervangen door Jelle Mulder. Jelle probeerde het in de 79e min. met een enorme pegel vanaf 30 meter maar de Overwetering keeper lag in de weg. Inmiddels hadden onze gasten de pech dat ze met 10
man verder moesten. Er was een blessure en er was al 3x gewisseld.
In de resterende tijd werd het Olster doel belegerd, maar het lukte niet om de gelijkmaker er in te schieten. De spaarzame Olster counters werden snel onschadelijk gemaakt door onze verdediging, met
als uitblinker Bas Mulder, die formidabel speelde.
Het bleef 0–1 en dus een zure nederlaag, we hadden ook wel meer verdiend. Onze ploeg speelt goed maar het benutten van grote kansen lukte vandaag niet.

Volgende week is er geen voetbal. Op 9 maart spelen we uit tegen Voorwaarts uit Twello. Maar hopen dat het dan beter gaat.

Wijhe ’92 – Overwetering 0–1
26e min. 0–1 Ronnie Haverkamp

De Voetbal Academie geeft een vervolg aan de KNVB voetbaldagen

dinsdag 25 februari 2014

De KNVB stopt na vele Jaren met het organiseren van de Nike voetbaldagen in Broekland. Lees verder >>>

Ilone Jansen vertrekt na dit seizoen als handbaltrainster bij Keukenland/Wijhe'92

dinsdag 25 februari 2014

Lees HIER het bericht over het vertrek van Ilone Jansen

Cursus train de techniektrainer

zaterdag 1 maart 2014

Op vrijdagavond 7 en 14 maart a.s. zal de jaarlijkse cursus Train de TechniekTrainer plaatsvinden.
Deze cursus voor beginnende trainers zal bestaan uit: Theorie, gegeven in het leslokaal en Praktijk, buiten op het hoofdveld.
Er hebben zich al 16 kandidaat trainers aangemeld.
Nieuwe aanmeldingen zijn natuurlijk altijd nog van harte welkom. Aanmelden via: e-mailadres: gerardtewierik@home.nl
De tijdsduur van de cursusavonden is 18.30 uur tot ca. 20.30 uur.

Archief | Wijhe 92 http://www.wijhe92.nl/nieuws/archief

38 van 98 17-6-2019 10:13



Gratis deelname training Voetbal Academie voor F-speler Jarno Strijdveen

woensdag 5 maart 2014

Wijhe’92 geeft elke periode één F speler de mogelijkheid om gratis deel te nemen aan de trainingen van De Voetbal Academie. Jarno Strijdveen is deze periode de gelukkige. Hij mag 15 trainingen
gratis meedoen en was blij verrast met dit mooie aanbod.

Vrijdag 7 maart beginnen de trainingen van De Voetbal Academie weer. Van 16.15 uur tot 19.00 uur zullen er 36 kinderen trainingen krijgen op het kunstgrasveld van Wijhe’92. Mocht je een keer willen
komen kijken dan bent u van harte welkom. Kijk voor meer informatie over De Voetbal Academie op www.devoetbalacademie.nl

wedstrijdverslag Wijhe - Pacelli

zondag 9 maart 2014

Wij stonden al met 0-3 achter toen wij pas begonnen te scoren.
Na een korte onderbreking vanwege een brandmelding gingen wij de rest van de eerste helft redelijk gelijk op. Met 9-10 gingen wij de rust in. In de kleedkamer werd besproken dat wij feller moesten
spelen. Helaas gebeurde dit niet waardoor Pacelli verder uitliep naar 17-23. Wij waren niet doelgericht genoeg. Daarnaast kregen wij een aantal tijdstraffen waarbij wij zelfs met slechts vier speelsters in
het veld stonden. Uiteindelijk liep de stand nog verder uit naar 22-29. Een verdiend verlies van een fysieke ploeg. Volgende week staat de uitwedstrijd tegen Voorwaarts op het programma.

Maud 5, Janine 4, Mareille 3, Anouk M 3, Pauline 2, Anouk W 2, Rowie, Milou, Eline

Kansloze nederlaag tegen Voorwaarts

zondag 9 maart 2014

Vanmiddag heeft ons 1e team een geweldige zeperd gehad van Voorwaarts uit Twello. In de eerste helft was Voorwaarts veel feller dan onze ploeg. Tel daar nog een aantal persoonlijke fouten bij op dan
kan het zomaar 3 – 0 zijn met de rust. Wijhe verdediger Eddy Wichems had ook nog eens de pech dat hij met een enkelblessure niet verder kon spelen.

Na de thee was het direkt alweer mis. Bas Mulder kon met direkt rood vertrekken na een sprintduel met Simon Rutgers van Voorwaarts. Beide spelers hingen aan elkaars shirtjes waarna Rutgers zich
slim liet vallen. Scheidsrechter Leushuis trapte hierin, en Wijhe moest met 10 man verder. Tot overmaat van ramp werd de toegekende vrije trap ook nog knap binnengeschoten, dat was 4 – 0. Marijn
Platenkamp kon de eer nog redden 4 – 1. Daarna liep Voorwaarts gemakkelijk uit naar 7 – 1. Een totale off-day van Wijhe vandaag en tot overmaat van ramp ook nog 2 basisspelers die volgende week
niet mee kunnen doen, als koploper PH op bezoek komt.
Maar onze jongens en Peter Jansen kennende zullen ze de rug rechten en er volgende week weer vol tegenaan gaan.

Procedure teamindeling handbal 2014/2015

zaterdag 15 maart 2014

Op pagina "handbalteams/informatie" te vinden in de linker kolom is de procedure teamindeling seizoen 2014-2015 geplaatst!

10 geslaagden Train de techniektrainer

zaterdag 15 maart 2014

Lees bijgaand VERSLAG

Verslag handbal dames 1

zondag 16 maart 2014

Voorwaarts uit, altijd lastig. Zo ook deze avond. Voorwaarts kwam al snel op een voorsprong van 4-1 maar deze achterstand wisten wij om te bouwen naar 4-7. Dit kwam mede door de op maat
gegooide break-outs en tegengehouden strafworpen van Ilona. Helaas werden deze strafworpen gemakkelijk gegeven terwijl aan de andere kant voor dezelfde acties geen straffen werden opgelegd.
Uiteindelijk kwam Voorwaarts hierdoor weer terug in de wedstrijd waardoor zij weer aardig inliepen. Ruststand 12-13.

In de rust kwam naar voren dat we met veel tempospel en break-outs onze voorsprong konden behouden. Hieraan konden wij geen gehoor geven. Voorwaarts kwam na rust mede door snel gespeelde
aanvallen van hun kant over ons heen en keken wij weer tegen een achterstand aan. Ook tijdens twee minuut tijdstraffen aan beide kanten konden wij het verschil niet maken. We misten de druk en
doelgerichtheid. Voorwaarts maakte een gat van 5 punten waardoor het lastig werd om dit weer recht te trekken. We hebben hard gewerkt, maar het mocht niet baten.

We hadden graag deze laatste wedstrijd van Anouk Mulder met winst afgesloten maar dat zat er helaas niet in. Wij wensen Anouk een hele fijne zwangerschap en hopelijk zien we haar volgend jaar
weer spelend in ons team.

Voorwaarts – Keukenland/Wijhe '92 23-26 (12-13)
Scores Keukenland/Wijhe '92: Maud 7, Janine 5, Pauline 5, Anouk M 2, Anouk W, Rowie, Milou en Jessica

Wijhe '92 krijgt te weinig tegen PH

zondag 16 maart 2014

Het zat onze ploeg vandaag niet erg mee in de thuiswedstrijd tegen de nummer 2 van de ranglijst PH uit Almelo. Door blessures, schorsingen en vakanties moest het team weer behoorlijk aangepast
worden door trainer Jansen. Zo mochten Jelle Nijboer en Paul Dokman, die normaal in het 2e spelen, beginnen in de basis en ze deden het voortreffelijk. Jelle Mulder, normaal aanvaller, speelde nu
naast Luuk Nijman in het hart van de vedediging en speelde ijzersterk. Ook Mitchel Kramer mocht beginnen en was constant een dreiging voor PH. Hij is nog niet helemaat fit en werd met nog 15 min.
te spelen gewisseld voor talent Marijn Ruiter (a-jun.) Verdediger Chris Roos keerde terug na een schorsing en ook hij kan terugzien op een goede wedstrijd.

Het hele team team vandaag verdiend een groot compliment, want als je met zoveel wijzigingen de nr.2 van de ranglijst het zo moeilijk kan maken, heb je een pluim verdiend.
Het betekend ook dat Wijhe ’92 een brede selectie heeft. De verschillen zijn klein. Men moet hard knokken voor een basisplaats. Vanuit de jeugd dienen zich ook enkele talenten aan, Douwe Booij komt
terug. Kortom het zou bijzonder jammer zijn als we een klasse lager zouden moeten spelen. Na de zeperd van vorige week stond er vandaag een team dat liet zien in de 2e klasse thuis te horen.

De beste kansen waren dan ook voor voor Wijhe '92. Natuurlijk PH had ook mogelijkheden, maar keeper Mario Heimeriks had genoeg van tegendoelpunten en met enkele knappe reddingen hield hij de
0.
Al in de 3e min. werd een vrije trap van Nik Mulder knap ingekopt door Ricardo Heerink, via de vingertoppen van de keeper en de lat ging de bal er niet in. In de 10e min. werd Marijn Platenkamp
middels een knappe steekbal van Paul Dokman vrijgespeeld, helaas schoot Marijn naast. Wijhe '92 stond goed en gaf haast geen kansen weg. In de 35e min. was het opnieuw Marij n Platenkamp die
goed voorbereidend werk van Ricardo Heerink niet af kon ronden en schoot nu over. Met voor rust was PH erg gevaarlijk maar de bal ging naast.

Na de thee raasde Mitchel Kramer langs een paar tegenstanders en bracht Nik Mulder in stelling. Ook Nik kon het net niet vinden. Daarna werd PH sterker en zette Wijhe '92 onder druk en was
gevaarlijk via vrije trappen. In de 61e min. ging opnieuw Mitchel Kramer erdoor maar zag de bal via de keeper en de paal naast gaan. Met nog 20 min. te spelen werd Ricardo Heerink vrijgespeeld door
Paul Dokman maar ook dit leverde niets op. In de 75e min. werd de leeg gespeelde Mitchel Kramer vervangen door Marijn Ruiter die goed inviel en de rechter verdediger van PH handenvol werk
bezorgde.
Ricardo Heerink en Nik Mulder hadden de score nog kunnen veranderen, maar helaas lukte dat niet.

Het bleef een doelpuntloos gelijkspel, maar het was een prachtige pot voetbal met de betere kansen voor Wijhe, dat eigenlijk wel de broodnodige 3 punten verdiend had, maar als je niet scoort..
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Volgende week moeten we uit naar ATC´65 uit Hengelo dat wel lager staat, de thuiswedstrijd werd destijds verloren. We zijn gewaarschuwd, maar als we het goed spel van vandaag kunnen vasthouden
komt het vast goed. Dus volgende week allemaal maar weer mee naar Hengelo.

Wijhe ’92 – PH 0 – 0

Handbal Dames-2 kampioen

zondag 16 maart 2014

Lier HIER het verslag.

Play the Arsenalway in Lochem

woensdag 19 maart 2014

Binnenkort wordt er door Arsenal Soccer Schools Nederland een voetbalkamp georganiseerd bij SP Lochem. Dit is ook voor de jeugd van Wijhe’92.
Voor meer info zie bijgaande FLYER

30% korting op webshop-artikelen Intersport Schutte

maandag 14 april 2014

21 april loopt de actie met Intersport af. Profiteer nu het nog kan. Zie webshop Wijhe’92.
Superdeal: 1 maand lang (t.m. 21 april) 30% korting op alle Wijhe ’92 webshop-artikelen dus ook op een origineel Wijhe’92-trainingspak! Wil je ook zo’n mooi trainingspak van Wijhe’92 lopen, dan is
dit nu je kans! Zie de webshop voor verdere instructies en bestellen is heel eenvoudig.
Zie volledige FLYER

2e periode blik- en bezemcompetitie naar D1

zaterdag 22 maart 2014

De 2e periode van de blik en bezemcompetitie is gewonnen door D1. Van harte gefeliciteerd met deze twijfelachtige eer. Het gehele D1-team wordt op zaterdag 5 April 45 minuten eerder verwacht om
schoonmaakwerkzaamheden te doen.
Het Beheerteam

Handbal dames 2 kampioen

zondag 23 maart 2014

Dames 2 handbal kampioen, lees hier het verslag

Voordracht "lid van verdienste/ereleden"

woensdag 2 april 2014

Dit jaar worden weer maximaal twee trouwe vrijwilligers ‘in het zonnetje gezet’ voor hun jarenlange inzet voor Wijhe ’92. Voorgaande jaren gebeurde dit tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst, maar dit
seizoen zal dit tijdens de vrijwilligersavond plaatsvinden. Op die avond vindt ook de officiële opening van ons nieuwe clubhuis plaats.

Het bestuur vindt dat het toekennen van eretitels geen automatisme moet zijn (het is zeker geen recht!) en beperkt moet blijven tot een zeer select gezelschap van leden die echt iets bijzonders
gepresteerd hebben of een bijzondere inzet getoond hebben. Het gaat er dus niet alleen om dat iemand al heel lang iets doet voor de vereniging.

Het is mogelijk dat leden iemand kunnen voordragen waarvan zij vinden dat deze in aanmerking komt voor een eretitel bij Wijhe’92. Dit kan door dit te melden aan een lid van het hoofdbestuur (voor
10 april 2014). Een schriftelijke motivatie is noodzakelijk, zodat de bestuursleden kunnen toetsen of er voldaan wordt aan de criteria én om zonodig een keuze te kunnen maken indien er meerdere
voordrachten worden gedaan.

Lid van verdienste
Aan alle volgende criteria dient voldaan te worden:
-Bepaalde prestatie geleverd of bijzondere (extra) inzet getoond;
-Vertoont voorbeeldgedrag en draagt de naam van Wijhe ’92 positief uit;
-Minimaal 10 jaar lid;
-Minimaal 9 jaar bestuursfunctie of minimaal 15 jaar vrijwilligersfunctie;
-Alle leden van hoofdbestuur moeten voordracht ondersteunen.
-Het hoofdbestuur is bevoegd tot benoeming.

Erelid
Aan alle volgende criteria dient voldaan te worden:
-Aantoonbare belangrijke prestaties geleverd of bijzondere belangrijke resultaten behaald als bestuurslid of vrijwilliger;
-Minimaal 20 jaar lid;
-Minimaal 12 jaar bestuursfunctie of minimaal 20 jaar vrijwilligersfunctie;
-Vertoont voorbeeldgedrag en draagt de naam van Wijhe ’92 positief uit;
-Alle leden van hoofdbestuur moeten voordracht ondersteunen.
-De voordracht dient bekrachtigd te worden in de algemene ledenvergadering.

John Voppen , secretaris (hjwa.voppen@hetnet.nl)

Verdiende 2-0 nederlaag bij ATC ’65

zondag 23 maart 2014

Veel meegereisde supporters uit Wijhe waren na de goede pot vorige week tegen PH vol goede moed dat het duel tegen het lager geplaatste ATC (3e van onderen) punten op zou leveren.
Het werd een grote teleurstelling voor onze trouwe fans, want onze ploeg werd behalve het 1e deel van de wedstrijd op alle fronten afgetroefd. We stonden al op een nacompetitie plek en hadden 6
punten meer dan ATC. Een overwinning zou ons weer een beetje uit de gevaren zone kunnen helpen, maar als je wilt winnen moet er alles aan gedaan worden om dat te bereiken.
ATC had dat wel begrepen, en troefden onze jongens af op inzet en passie, normaal 1 van de sterkste punten van ons team. Ook voetballend waren we de onderliggende partij.

Bas Mulder was terug van een schorsing. Al na 4 min. was er het 1e gevaar van ATC, een schot ging net voorlangs. In de 8e min. kon Luuk Nijman een achterstand voorkomen door de bal van de
doellijn weg te trappen. Een paar minuten later brak de goed spelende Mitchell Kramer namens Wijhe door, maar zag zijn schot gekeerd door de ATC keeper. ATC maakte het spel en Wijhe loerde op
uitbraken. Na een kwartier voorkwam de beste man van Wijhe vandaag, keeper Mario Heimeriks, dat ATC scoorde.
Na een half uur hadden we een mooi uitgevoerde counter en het was pech dat Marijn Platenkamp de paal raakte. Dat waren eigenlijk alle wapenfeiten van Wijhe. Wat opviel was dat onze spelers veel
uitgleden, niet het juiste schoeisel? Het was een nat zwaar veld en dat voetbalt heel anders dan kunstgras. In de 42e min. maakte Paul Dokman net buiten de 16 een niet zo slimme overtreding en de
toegekende vrije trap werd er knap ingeschoten door Ramon Meijer. Even daarna maakte Bas Mulder binnen de 16 een overtreding een kreeg ATC een penalty te nemen. Ramon Meijer kon ATC op 2 –
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0 zetten, maar Mario stopte de penalty. Op slag van rust was er weer geklungel bij ons achterin en opnieuw was het Mario die de baas bleef in een 1 tegen 1 situatie.
Wie gedacht had dat Wijhe na de thee uit een ander vaatje zou tappen kwam bedrogen uit. ATC greep opnieuw het initiatief. Trainer Jansen had middenvelder Paul Dokman gewisseld voor aanvaller
Jimmy Eikelboom. We kwamen niet in de wedstrijd. In de 48e min. werd het 2–0. Gepruts op het middenveld leidde tot balverlies en dit werd bekwaam afgestraft door ATC. Jop Loman werd knap
vrijgespeeld en had geen moeite om de bal erin te schieten 2–0.
Bas Mulder speelde een ongelukkige wedstrijd en werd gewisseld voor Jari van Wijnen die goed inviel. Wijhe kon geen vuist maken, ATC bleef de betere ploeg en kreeg nog een paar beste kansen.
Nick Dokman kwam er nog in voor Stefan Hollegien en had nog een kansje in de 83e min. op aangeven van Mitchel Kramer en dat was het wat Wijhe betreft. De wedstrijd werd uitstekend geleid door
scheidsrechter Voogsgeerd.

We staan nu 4e van onderen, dus op een nacompetitie plek. Het wordt hoog tijd dat onze ploeg dat gaat beseffen want op deze manier ga je er zeker uit. Op 6 april moeten we thuis tegen buurman Heino.
Het gas moet er dan vol op. De punten zijn hard nodig. We rekenen erop dat het niet zo’n slappe vertoning gaat worden dan vandaag.

ATC’65 – Wijhe ’92 2-0
42e min. 1-0 Ramon Meijer
48e min. 2-0 Jop Loman

Trainer dames 1 Keukenland/Wijhe’92

dinsdag 25 maart 2014

Zoals reeds eerder op deze site is gemeld stopt Ilone Jansen als trainer/coach van Keukenland Wijhe’92 Dames-1. Het contract met Ilone is op 24 maart 2014 beëindigd. Het bestuur heeft voor de
komende twee maanden, tot einde van het seizoen, Erik Rijers, (oud trainer Keukenland Wijhe ’92) bereid gevonden om de trainingen van de selectie voort te zetten en het team te begeleiden in de
Hendrik Bartels competitie (het speelschema wordt binnenkort op de site gepubliceerd). In de komende periode hoopt het bestuur een trainer voor het nieuwe seizoen te kunnen benoemen.

Vriendelijke groet,

namens het handbalbestuur Keukenland Wijhe ‘92
Rudy te Braak

Voetbalteam < 18 jaar

zaterdag 29 maart 2014

Woensdagavond 2 april 2014 speelt het TEAM < 18 jaar om 19.30 uur een thuiswedstrijd tegen sv Holten.
Komt dus allen kijken naar onze Talenten.

Winst op HVBS in laatste wedstrijd

woensdag 2 april 2014

Afgelopen zaterdagavond stond onze laatste competitiewedstrijd op het programma. HVBS kwam op bezoek. Het begin van de wedstrijd ging aardig gelijk op. Een 1-3 achterstand bogen we via 4-4 om
naar een ruststand van 8-7 in het voordeel van Wijhe.

In de rust werd het publiek getrakteerd op bitterballen omdat ze ons het hele seizoen hebben gesteund. In de kleedkamer aten wij wat vitamientjes en werd er gezegd dat we met meer snelheid en meer
afstandsschoten een gat konden slaan.

In het begin van de tweede helft lieten we zien dat de vitamines werkten en dat we dit konden. Via mooie afstandsschoten van onze opbouwers en een paar snelle aanvallen, konden we uitlopen tot
18-13. Door slordigheden van onze kant kon HVBS nog terugkomen, maar het gat wat we hadden geslagen was niet meer in te halen. Deze laatste wedstrijd hebben we gewonnen met 22-20.

Na afloop heeft Ilona nog een woordje gedaan en hebben we een kleinigheidje aan Milou gegeven. Ze gaat ons helaas verlaten. Heel veel succes met je studie!

Wij willen iedereen bedanken voor de steun en het support het afgelopen seizoen, BEDANKT!

Wij doen mee aan de Hendrik Bartels competitie. Binnenkort komt het speelschema op de site te staan. Ook dan hebben we jullie steun hard nodig!!

Doelpunten: Pauline 5, Janine 4, Mareille 3, Jessica 2, Kim 2, Maud 2, Milou 2, Rowie 1, Anouk W. 1

Dames recreanten 2 kampioen

woensdag 2 april 2014

WIJHE - Woensdag 26 maart is Dames Recreanten 2 van Keukenland/Wijhe’92 kampioen geworden in hun klasse. Met een eindstand van 14-9 wist het te winnen van Dalfsen Dames Recreanten 1.
Van de 12 gespeelde wedstrijden wisten ze er 11 met winst te verzilveren. Er moeten nog 2 partijen gespeeld worden, maar het team stond al zo ver los van de overige teams in de competitie dat het
kampioenschap al binnen bereik was. Het massaal toegestroomd publiek wilde deze wedstrijd niet missen en bracht toeters, bloemen en taart mee. Het werd een mooi feestje in sporthal De Lange Slag.
Een knappe prestatie om al voor het eind van de competitie kampioen te worden.
Allemaal van harte gefeliciteerd!

Handbal B2 kampioen

donderdag 3 april 2014

Reeds vorige week werden ook de handbalmeiden B2 van Keukenland/Wijhe'92 kampioen. Zie HIER de dames stralen!

Nieuwsbrief 67 verbouwing kantine

donderdag 3 april 2014

Lees HIER alles over de nieuwe kantine.

Toernooischema jeugd voorjaar 2014

zaterdag 5 april 2014

Het einde van de competitie is in zicht. Aansluitend aan de veldcompetitie zijn in opdracht van het jeugdbestuur,
alle jeugdteams ingeschreven voor een toernooi.
Bekijk hier het toernooischema
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Veld-kleedkamerindeling per 8 april a.s.

zaterdag 5 april 2014

Vanwege het feit dat de handbaltrainingen weer buiten zullen zijn m.i.v. 8 april a.s. vind je HIER het vernieuwde doordeweekse trainingsschema 2013/2014.
Ook te vinden onder "dienstroosters/veld-kleedkamerindeling"

Beslissingswedstrijden handbal hoofdklasse seizoen 2013-2014 (da en hr) in Wijhe

zaterdag 5 april 2014

Ook dit seizoen spelen de teams uit de handbal hoofdklassen bij de dames en heren om een plaats in de tweede divisie. Voor de vijf kampioenen bij de dames zijn er vier plaatsen beschikbaar in de
tweede divisie. Bij de heren zijn de kampioenen gepromoveerd en gaan de vijf nummers twee spelen om drie plaatsen in de tweede divisie. Dit vanwege het ingaan van de BENE-LEAGUE heren,
waardoor er versterkte promotie mogelijk is. De promotiewedstrijden worden op zondag 6 april 2014 gespeeld in sporthal de Lange Slag te Wijhe. Zie voor meer info de volgende link:
http://www.handbal.nl/nieuws/11/competitie/beslissingswedstrijden-seizoen-2013-2014/

Verslag Wijhe '92 - vv Heino

maandag 7 april 2014

Vandaag de derby tegen Heino, een wedstrijd die ergens over gaat. Heino op jacht naar de periodetitel, Wijhe in strijd om uit de onderste regionen van deze klasse weg te komen.

Tjidde Koopman is weer terug in de basis en vanaf het begin is zijn snelheid een factor waar rekening mee gehouden moet worden. De strijd gaat gelijk op, maar is er wel een spannend moment als Jelle
Mulder, opererend in de laatste lijn van Wijhe, even in de fout gaat. Mario Heimeriks is de betrouwbare doelman van Wijhe en keert ook deze keer het gevaar. Het is ook uit een voorzet van de snelle
Tjidde dat, een in eerste instantie afgeslagen bal, door Stefan Hollegien opnieuw ingebracht kan worden, waarna Marijn Platenkamp deze keurig in het doel van Heino weet te krijgen. Na 10 minuten
1-0 voor Wijhe ’92. Ook hierna is een gelijk opgaande strijd en Wijhe is gelijkwaardig aan het hoog geklasseerde Heino. Dat resulteert ook in kansen. Zoals in de 25e minuut waar na goed
uitverdedigend werk van Jelle Mulder, Tjidde koopman door een pass van Marijn Platenkamp voor de Heinose gaolie wordt gebracht. Deze laatste grijpt goed in en voorkomt een grotere achterstand.
Hieruit komt wel een corner en deze wordt, na wat heen en weer tikwerk door Marijn Platenkamp net naast het doel van Heino geplaatst.Ook Heino laat zich wel zien, maar op een enkel schot over doel
is het niet echt gevaarlijk. De verdediging van Wijhe lijkt heel solide, met opnieuw Jelle Nijboer op de rechtsbackplaats en vandaag Nik Dokman op dezelfde plek aan de linkerkant, waar hij de
geblesseerde Chris Roos vervangt. Ricardo Heerink speelt ook uitstekend op het middenveld en loert altijd op de mogelijkheid om zelf door de defensie van de tegenpartij te sluipen. Vlak voor rust
krijgt hij bij zo’n actie de bal per ongeluk tegen z’n hand, anders had hij zichzelf vrij voor de Heinose gaolie gezet.

Na rust begint Heino gelijk aan te dringen in de wetenschap dat dat alleen de gewenste periodetitel ook dichterbij brengt. Vijf minuten na rust heeft dat ook resultaat als Luuk Nijman door de bal met het
hoofd te schampen deze onbereikbaar voor mede spelers in de voet van Douwe Booij laat vallen.
Die laat zich de buitenkans niet ontnemen en legt de bal, onbereikbaar voor Mario, in de rechterhoek van het Wijhe doel. 1 -1 in de 50e minuut. In de 58e minuut komt bij Heino Hidde Smeenk in het
veld voor Peter Gerritsen. Vijf minuten later een dubbele wissel bij Wijhe: Paul Dokman voor Bas mulder en Marijn Ruiter voor Stefan Hollegien. De snelheid van de verse kracht bij Heino breekt de
Wijhese verdediging even later naar op als door achter elkaar te snel instappen van Wijhe verdedigers, Jelle Mulder de noodrem moet gebruiken tegen Hidde Smeenk. Een rode kaart is zijn deel, omdat
de scheidrechter De Lange het beoordeelt als het ontnemen van een scoringskans aan een doorgebroken speler. Wijhe het laatste halfuur met 10 man.
Dat brengt onbalans in het evenwicht tot nu toe. Wijhe moet achteruit en Heino heeft duidelijk meer balbezit. Mario Heimeriks weet spectaculair te redden als een vrijgekomen Heino aanvaller net even
te veel tijd nodig heeft om af te ronden. In een katachtige reflex heeft hij de bal klem. Neemt niet weg dat in de 70e minuut Tjidde nog een keer doorbreekt en stuit op Tom Vastenavond in het doel van
Heino. Bij Heino komt Nu Jasper Smeenk in de ploeg voor Robin Gerritsen en bij Wijhe komt Jimmy Eikelboom voor de moegestreden Tjidde Koopman, die een goede rentree maakte na een lange
blessure periode. Wijhe komt nauwelijks meer van eigen helft.
Bij Heino wordt Ico Nijboer gewisseld voor Kerwin Fuselier. Deze laatste loopt al na enkele minuten tegen een gele kaart op als hij Marijn Ruiter hard raakt. Marijn laat hierna nog één keer zien waar
toe hij in staat is, maar moet de laatste 10 minuten toch hinkend het spel aan zich voorbij laten gaan.
Wijhe beleeft angstige minuten met zoveel druk van Heino, dat onbedoeld, door hun manier van druk zetten, zelf de ruimte voor het Wijhese doel dichtdrukt. Wijhe moet gezien de tweede helft tevreden
zijn met het punt wat ze aan deze sportieve derby overhouden.

Wijhe ’92 - v.v. Heino 1–1 (1-0)
10. 1–0 Marijn Platenkamp
50. 1–1 Douwe Booij

Meidenvoetbalweek bij Wijhe'92

maandag 7 april 2014

13 t/m 19 april: lees HIER alles over het Paastoernooi, Clinic met PEC Zwolle en de Vriendinnendag.

Groei H-jeugd handbal in Salland

woensdag 9 april 2014

Lees HIER het alles over H-jeugd handbal.

Geen muziek in voetbalkleedkamers

vrijdag 11 april 2014

Door verschillende teams van zowel Wijhe'92 als bezoekende teams worden bij wedstrijden geluidinstallaties meegenomen. De daarmee geproduceerd geluidsniveau is zo hoog dat dat leidt tot overlast
bij andere teams als de beheerders van de kleedkamers. Vanaf heden is het bij Wijhe'92 niet meer toegestaan geluidapparatuur mee te nemen in de kleedkamers.

Wijhe '92 op karakter langs Schalkhaar

zondag 13 april 2014

Wijhe '92 heeft zijn tanden laten zien in de uitwedstrijd tegen Schalkhaar. Inzet van dit duel was de 5e plek van onderen, wat klassebehoud betekend. Wijhe '92 stond op de 4e plek van onderen, dat
betekend nacompetitie. Schalkhaar stond net boven die streep.
Wijhe begon gehavend aan deze wedstrijd. In de achterhoede zijn veel blessures, daarom speelde Nik Mulder, normaal verdedigende middenvelder nu naast Luuk Nijman in het centrum. Jelle Nijboer,
normaal in het 2e, werd rechtervedediger. Nick Dokman zakte ook een linie en verving vaste kracht Chris Roos (blessure) als linkerverdediger.
Zijn broer Paul Dokman, (normaal 2e) verving hem op het middenveld. Deze Dokmannen zijn technisch niet super, maar wat deze mannen aan karakter meebrengen in een wedstrijd is fenomenaal. Van
opgeven hebben ze nog nooit gehoord. En dan hebben we ook nog de Mulders. Zonder iemand tekort te doen; het hele team van Wijhe '92 begreep waar het vandaag om ging Voor elke cm. gras werd
gestreden en uiteindelijk was de overwinning op basis van scoringskansen verdiend.

Schalkhaar controleerde voor een groot gedeelte de wedstrijd en liet af en toe mooi combinatie voetbal zien. Vooral voorin hebben ze technisch vaardige spelers, die individueel veel kunnen en er af en
toe gevaarlijk doorkwamen. In de 27e min. kwamen de gastheren bijna op voorsprong door zo’n aktie, maar de bal werd van de doellijn gehaald. Een paar tellen later werd de beslissende goal gescoord
door Marijn Platenkamp, die goed voorbereidend werk van Nick Dokman en Ricardo Heerink koel afrondde 0–1. Schalkhaar bleef drukken en had hier en daar wat mogelijkheden. Marijn Platenkamp
had in de 32e min. een echte grote kans maar schoot helaas over. Op slag van rust zag Ricardo Heerink van Wijhe’92 dat zijn inzet op fenomenale wijze uit de bovenhoek getikt werd door keeper Yoel
Finke van Schalkhaar.

Na de rust werd de druk nog verder opgevoerd door Schalkhaar, zonder echt gevaarlijk te worden. De bal viel steeds goed voor Wijhe, dat af en toe gevaarlijk kon counteren, Tjidde Koopman zag zijn
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schot net naast gaan. In de 75e min. wisselde trainer Peter Jansen, Stefan Hollegien voor de snelle Mitchell Kramer die direkt de aandacht vroeg van de Schalkhaar defensie middels een knappe solo
over rechts. Inmiddels had Schalkhaar de duimschroeven bij Wijhe '92 behoorlijk aangedraaid en bleef drukken.
De grootste kans was echter weer voor de Wijhenaren. Rechterverdediger ging er op karakter door en zette Tjidde Koopman, die vandaag zijn draai niet echt kon vinden, alleen voor de Schalkhaar
keeper. Helaas werd deze kans door Tjidde gemist.

Door deze uit het vuur gesleepte overwinning staat Wijhe op de ranglijst nu weer 1 punt boven Schalkhaar. Volgende week is er geen voetbal. Op 27 april spelen we thuis tegen hekkensluiter SC
Enschede.

Schalkhaar – Wijhe ’92 0-1 (0-1)
28e min. 0-1 Marijn Platenkamp

RESPECT bij Wijhe'92

dinsdag 15 april 2014

Bijgaand ACTIEPLAN gaat bij Wijhe'92 in uitvoering. Op diverse plekken op ons sportpark en op de deuren van de kleedkamers zal het RESPECT-11-tal van Wijhe'92 te zien zijn. Het bestuur zal
iedereen er op aanspreken en het bestuur verwacht dat ook alle leden elkaar er op zullen aanspreken. Zonder RESPECT geen voetbal bij Wijhe'92.

Jeugdkamp 13-15 juni te Epe

vrijdag 25 april 2014

Meld je aan voor jeugdkamp voor de D-voetbal en D-handbal. Zie FLYER!

Deelname Handbal Dames 1 aan Hendrik Bartelscompetitie

woensdag 16 april 2014

Hendrik Bartels, een DSVD man, heeft deze competitie een paar jaar geleden op eigen initiatief opgezet zodat ook de landelijk spelende ploegen uit de afdeling Twente een beker competitie hebben.
Nadat Hendrik Bartels zijn activiteiten ten aanzien van deze competitie stop zette heeft de afdeling Twente de competitie geadopteerd en deze competitie een officiële status gegeven met de naam: "De
Hendrik Bartelscup". In een later stadium zijn ook de landelijk spelende ploegen uit de afdeling Oost aan deze competitie toegevoegd.

Ons dames 1 team zal dit jaar voor de derde keer deelnemen aan deze interessante competitie.

Wedstrijdschema Keukenland Wijhe '92

Natuurlijk hopen de dames weer op de steun van het (trouwe) publiek. Kom onze dames dus aanmoedigen!!!

Met vriendelijke sportgroet,
Rudy te Braak

16 mei Vrijwilligersavond Wijhe'92

vrijdag 16 mei 2014

Alle vrijwilligers van Wijhe'92 zijn van harte welkom op de Vrijwilligersavond op vrijdagavond 16 mei 2014 in de kantine van Wijhe’92. Deze avond zijn ook de Vrienden van Wijhe’92 en de
sponsoren uitgenodigd. De ontvangst is van 20.00 – 20.30 uur.

Om 21.00 uur zal voorzitter Martin Westerbeek het “Lid van Verdienste” bekend maken. Tevens wordt op deze avond de compleet gerenoveerde kantine officieel geopend en wordt op een spectaculaire
wijze de naam van de kantine bekend gemaakt. De vrijwilligers die zich voor de verbouwing hebben ingezet zullen speciale aandacht krijgen.

Wij zien u graag op 16 mei a.s.

Het bestuur van Wijhe'92

Rabobank Voetbalmix Toernooi op 1 juni

zaterdag 26 april 2014

Het jaarlijkse Rabobank Voetbalmix Toernooi 2014 voor gemengde teams vindt dit jaar plaats op zondag 1 juni 2014 op de sportvelden van Wijhe‘92. Aanvang 10.00 uur.
Zie de bijgaande POSTER voor informatie
Inschrijven met het INSCHRIJFFORMULIER.

Sharina van Dort keert terug bij Wijhe'92

zaterdag 26 april 2014

International Sharina van Dort en Lorèn voor 't Hekke keren terug bij Keukenland/Wijhe' 92. Na 10 jaar gaat Sharina weer spelen voor de vereniging waar ze haar opleiding heeft genoten.

Inhaalwedstrijd Wijhe '92 - SC Enschede

maandag 28 april 2014

De inhaalwedstrijd van a.s. donderdagavond is verschoven van 19.00 uur naar 20.00 uur. Dus donderdagavond 1 mei 20.00 Wijhe '92 1 - SC Enschede 1. Kom onze jongens aanmoedigen want een
overwinning is zeer welkom gezien de stand op de ranglijst.

Nieuws kledinglease

zondag 27 april 2014

Lees dit BERICHT met nieuws over de kledinglease

Teamindelingen handbal 2014/2015

woensdag 30 april 2014

Klik HIER voor de -voorlopige- teamindelingen voor het seizoen 2014/2015. Deze indeling is tot stand gekomen volgens de 'procedure teamindeling 2014/2015 Keukenland Wijhe 92' die is terug te
vinden op de pagina handbalinformatie van deze site.
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Mochten er naar aanleiding van de teamindeling vragen en/of opmerkingen bestaan, dan kunnen deze door, uiterlijk 6 mei 2014, een mailbericht te sturen aan het secretariaat van Keukenland Wijhe '92
(mailadres: wijhe92@handbal.nl ) kenbaar worden gemaakt. Alleen reacties die binnenkomen op voornoemd mailadres worden door TC en OC behandeld. Getracht zal worden om binnen 5 dagen na
ontvangst van het mailbericht te reageren.

Technische Commissie en Organisatie Commissie
Keukenland Wijhe '92

Ruime overwinning op SC Enschede

vrijdag 2 mei 2014

Wijhe '92 heeft vanavond goede zaken gedaan door, de inhaalwedstrijd tegen hekkensluiter SC Enschede, te winnen met 7 – 1. Onze ploeg stijgt daardoor 2 plaatsen en staat nu één punt boven Vogido
en staat gelijk met Stevo, maar wel hebben we nu een beter doelsaldo. Met nog 2 wedstrijden te gaan zijn dat ook juist onze tegenstanders. Zondag a.s. spelen we uit tegen Stevo en de laatste wedstrijd
is thuis tegen Vogido. Als we zondag de winst kunnen pakken zijn we veilig.

Over de wedstrijd kunnen we kort zijn. In de eerste helft was Wijhe de bovenliggende ploeg, maar speelde te slordig. Dat was ook de oorzaak dat SC Enschede op voorsprong kwam. Hun spits John
Mondria knokte zich langs 3 van onze verdedigers en speelde Carlos Jonkers vrij die geen moeite had om keeper Mario Heimeriks in de korte hoek te passeren 0-1. Wijhe '92 schrok hier duidelijk van
en stelde snel orde op zaken. Vooral onze linkerverdediger Chris Roos kreeg veel ruimte en maakte daar goed gebruik van. In de 24e en 33e min. resulteerde dit in 2 doelpunten van Marijn Platenkamp,
die bij de 2–1 de bal prachtig in de bovenhoek krulde.

Direct na rust was het Tjidde Koopman die de 3–1 liet aantekenen en 5 min. later ook de 4-1. Bij SC Enschede gingen de koppies naar beneden, hun verzet was gebroken. Tussen door had Mitchel
Kramer ook nog kunnen scoren maar die had vanavond het vizier niet op scherp staan. Dat deed Ricardo Heerink beter, want hij maakte de 5–1 en de 6–1. Ondertussen was Chris Roos, die goed
speelde, vervangen door A-junior Sven Dokman die zijn eerste optreden in ons eerste in de 76e min. bekroonde met een goal 7–1. Jasper Kok was al ingevallen voor Luuk Nijman en Paul Dokman
verving met nog een kwartier spelen Bas Mulder. Nick Dokman stond er ook nog in en zo speelden er vanaf dat moment 3 Dokmannen (Nick, Sven en Paul) en nog maar 2 Mulders (Nik en Jelle). In de
88e min. knalde Jelle Mulder de bal tegen de lat en dat was het dan.

Even later floot de uitstekend leidende scheidsrechter Esen voor de laatste keer. Zoals al geschreven, we staan nog steeds niet veilig, dus zondag a.s. allemaal mee naar Geesteren.

Wijhe wint ruim van SC Enschede.
Wijhe ’92 – SC Enschede 7 – 1
18e min. 0–1 Carlos Jonkers
24e min. 1–1 Marijn Platenkamp
33e min. 2–1 Marijn Platenkamp
46e min. 3–1 Tjidde Koopman
52e min. 4–1 Tjidde Koopman
60e min. 5–1 Ricardo Heerink
73e min. 6–1 Ricardo Heerink
76e min. 7–1 Sven Dokman

Teamindelingen voetbal jeugd 2014-2015

vrijdag 2 mei 2014

De concept teamindelingen van de voetbaljeugd staat HIER.
De indeling voor de senioren en voor dames/meisjes wordt in een later stadium geplaatst.

Wijhe'92 jeugdcommissie voetbal

Onmachtig Wijhe '92 verliest van STEVO

zondag 4 mei 2014

Vandaag heeft Wijhe ’92 verdiend verloren van Stevo. Het lukte onze spelers niet om de toon te zetten. Of dat nou lag aan de inhaalwedstrijd van afgelopen donderdag tegen SC Enschede of iets anders,
het lukte voor geen meter.

Vanaf het begin was Stevo feller en nam voor de rust al op 2 – 0 door doelpunten van Tom van Bentheim en Niels Wiggers. Wijhe kwam er wel een paar keer gevaarlijk door, maar verder dat een schot
tegen de paal van Marijn Platenkamp kwamen we niet. Het was aan de uitstekend keepende Mario Heimeriks te danken dat de achterstand niet groter werd.

Na de thee begon Stevo opnieuw sterk. Wijhe '92 moest achteruit. Nick Dokman was gewisseld voor Bas Mulder, die in de 59e min. de kans had om de achterstand te verkleinen, maar de Stevo keeper
lag in de weg. Wijhe '92 begon beter te draaien en een kopbal van Luuk Nijman werd van de lijn gehaald. Stevo kreeg ook nog 2 kansen waarvan 1 schot de paal raakte. Ricardo Heerink en Jelle Mulder
hadden ook nog een scoringskans, maar het zat er niet in.

Volgende week de laatste thuiswedstrijd tegen Vogido, dat 1 punt minder heeft. Een gelijkspel is voldoende om de nacompetitie te ontlopen. Alles is nog in eigen hand. Het zou mooi zijn dat er dan vele
Wijhenaren aanwezig zouden zijn om onze ploeg te steunen.

Stevo – Wijhe ’92 2 – 0
16e min. 1 – 0 Tom van Bentheim
41e min. 2 – 0 Niels Wigger

G-handbal in nieuwe tenue

maandag 5 mei 2014

Ook onze G-handbalsters spelen nu in een echt Wijhe'92-tenue. Lees HIER het verslag.

Nacompetitie voetbal A1, B1 en 2e

dinsdag 6 mei 2014

Hierbij de INFORMATIE over de nacompetities.

Kampioenen kunnen naar JC-schaal

dinsdag 6 mei 2014

Evenals andere jaren kunnen teams die kampioen zijn geworden of dit nog worden, goedkope kaarten bestellen voor de Johan Cruijff Schaal. De wedstrijd Ajax tegen PEC Zwolle wordt gespeeld in de
Amsterdam ArenA te Amsterdam op zondag 3 augustus 2014 om 18.00 uur. Indien Ajax of PEC Zwolle Europese verplichtingen heeft dan wordt de wedstrijd al op zaterdag 2 augustus gespeeld
(tijdstip is nu nog onbekend).
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Wil je daar met je team heen?

Geef dit dan zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 1 juni a.s., door aan John Voppen (hjwa.voppen@hetnet.nl), onder vermelding van jouw team en het aantal kaarten (minimaal 10 stuks) dat je wilt
hebben. Ook ouders, begeleiders, supporters etc. kunnen mee. De kaarten kosten € 10,- per stuk en per team € 3,50 voor administratiekosten.

Inleveren spullen aan einde seizoen

donderdag 8 mei 2014

Einde seizoen 2013-2014 , start seizoen 2014-2015.
Het voetbalseizoen eindigt binnenkort.
De richtdatum voor de laatste training is woensdag 28 Mei 2014.
De richtdatum om te starten met de trainingen in de aanloop naar
het seizoen 2014-2015 is maandag 11 Augustus 2014.
Degenen die langer willen doortrainen of eerder willen starten,
kunnen dit aangeven bij beheer.

Vanaf maandag 16 Juni t/m vrijdag 1 Augustus zijn het kleedgebouw en de vergaderruimte afgesloten.
Evt. kan een sleutel worden opgehaald bij beheer.

Voor degene die zijn gestopt als leider of trainer, is het weer de tijd om de verenigingsspullen als, jas, sleutels, hesjes etc. in te leveren.
Voor degenen die het komende seizoen een ander team gaan leiden of trainen is er een mogelijkheid om de verenigingsspullen als sleutels etc. om te ruilen.
Degene die het komende seizoen hetzelfde team gaan leiden kunnen hun sleutels, jas en andere verenigingsspullen behouden.

Het inleveren, omruilen of uitgeven van de verenigingsspullen kan op;
* Maandag 2 en Dinsdag 3 Juni van 19.00 tot 21.00 uur.
* Zaterdag 7 Juni van 10.00 tot 12.00 uur.
* Maandag 11 en Dinsdag 12 Augustus van 18.00 tot 21.00 uur.
* Zaterdag 16 Augustus van 10.00 tot 12.00 uur.

Beheer Wijhe ’92 Willem Kruit.

Laatste competitiewedstrijd Wijhe'92

zaterdag 10 mei 2014

Lees HIER alles over Wijhe'92-Vogido

Wijhe'92-Vogido gestaakt bij 3-1 stand

zondag 11 mei 2014

Door een blessure van de scheidsrechter de heer Mulder is de wedstrijd 2 minuten na aanvang van de tweede helft gestaakt. Hoogstwaarschijnlijk wordt deze wedstrijd aanstaande dinsdagavond
uitgespeeld. Houdt de berichtgeving hierover op www.wijhe92.nl in de gaten!!!!

Wijhe92-Vogido 3-1 (gestaakt)
8e min. 1 - 0 Ricardo Heerink (penalty)
19e min. 2 - 0 Ricardo Heerink
34e min. 3 - 0 Ricardo Heerink
46e min. 3 - 1

Wijhe '92 weet waar het vandaag over gaat, nadat ze vorige week bij Stevo onnodig een nederlaag hadden geleden. Er stond vanaf het begin een team, waarbij nu het middenveld nadrukkelijk aanwezig
was. Dat resulteert al in de achtste minuut tot een fraaie pass van Nik Mulder op Ricardo Heerink. De keeper van Vogido glijdt met zijn been gestrekt in en belemmert Ricardo daardoor om de langs
getikte bal direct in het doel te werken. Dat doet hij in tweede instantie wel door de toegekende penalty feilloos achter doelman Ros van Vogido te werken: 1–0. Wijhe blijft het initiatief houden in de
wedstrijd en houdt daarmee druk op de defensie van Vogido.
De achterhoede van Wijhe staat goed met de backs Jelle Nijboer en Nik Dokman. In het centrum is Jelle Mulder geweldig sterk, doordat hij elk duel in zijn voordeel weet te beslechten. Met zijn
startsnelheid is hij heer en meester. Het is pas 11 minuten na de eerste goal dat, na een goede kopbal van Nik Dokman op Mitchel Kramer, de volgende goal inleidt. Het lijkt erop dat deze laatste de
controle over de bal verliest, maar door zijn inzet weet Ricardo Heerink alsnog de bal op te pikken. Een mooie schijnbeweging en vervolgens een uitstekende afronding naar 2 – 0.
Wijhe blijft de bovenliggende partij, maar het zal achteraf een veeg teken blijken als in de dertigste minuut scheidrechter de heer Mulder zich moeten laten behandelen voor een voetblessure.
Een paar minuten later is het Mitchel Kramer die vanaf links Marijn Platenkamp in speelt, die met een fraaie hakbal de achter zijn rug opgekomen Ricardo Heerink weet. Deze laatste lijkt zijn vorm
weer helemaal terug te hebben gevonden en weet de bal trefzeker achter doelmam Ros van Vogido te werken. Een prachtige hattrick!!
Marijn Platenkamp is wat minder gelukkig vandaag in de afwerking. Hij krijgt in de 38e minuut een dot van een kans, maar schiet hem links naast het doel. 6 minuten later weet hij zijn inzet, op een
voorzet van de door Nik Mulder gelanceerde Tjidde Koopman, geblokkeerd door een verdediger van Vogido.
Een misverstand in het centrum van de verdediging zorgt voor een mogelijkheid voor Vogido. Volgens alle stuurlui aan de kant is het een buitenspelsituatie die op slag van rust de stand op 3 – 1 brengt.
Het signaal van de assistent grensrechter wordt genegeerd.
Nadat de tweede helft koud twee minuten oud is meldt de scheidrechter aan de beide dug-outs dat hij niet verder kan. Vogido besluit na ruim beraad om de wedstrijd niet uit te spelen met een aanwezige
(club)scheidsrechter.

Omdat concurrent Schalkhaar met 2 – 0 wint van Overwetering, zijn de resterende minuten in de wedstrijd van Wijhe92 tegen Vogido nog voor deze laatste van groot belang.

Waarschijnlijk wordt as dinsdagavond het restant van de wedstrijd in Wijhe gespeeld. Houd de berichtgeving hierover op de website in de gaten. We zien u graag om met de ploeg de competitie positief
te beëindigen.

Klassebehoud veilig gesteld na 5-2 winst

vrijdag 16 mei 2014

Vanavond werd het restant (42 min.) van deze wedstrijd uitgespeeld. Afgelopen zondag werd er gestaakt vanwege een blessure van scheidsrechter Mulder. De stand was toen 3-1 in het voordeel van
Wijhe '92. De belangen waren groot; Vogido moest winnen om de nacompetitie te ontlopen. Wijhe '92 had aan een gelijkspel voldoende om erin te blijven.
Vanaf het begin was het Vogido dat de toon zette en knokte voor wat het waard was. Dat resulteerde al na een minuut of 7 (49e min.) in een treffer van Lennard Dilling die geheel vrijstaand kon
inkoppen. 3–2. De spanning steeg behoorlijk, omdat Wijhe '92 niet in staat was om gevaarllijk te worden. In de 66e min. werd het bijna 3–3. Keeper Mario Heimeriks was al gepasseerd, maar routinier
Jelle Mulder kon de bal nog wegwerken (Jelle bedankt).
Daarna werd Wijhe '92 sterker. In de 69e minuut schoot Ricardo Heerink over in kansrijke positie. Eén minuut later lag de bal wel in het Vogido doel. Tjidde Koopman ging binnendoor bij zijn
tegenstander en legde de bal panklaar voor de goed meegekomen Mitchel Kramer die koel de 4–2 op het scorebord zette. Vogido zou nu met nog 20 minuten te spelen nog 3x moeten scoren om de
nacompetitie te ontlopen en daar geloofde niemand meer in. Het werd zelfs nog 5–2 in de 76e minuut door Ricardo Heerink die een fraaie solo knap afrondde. Mitchel Kramer werd gewisseld (bles.)
voor Jimmy Eikelboom, die middels een strakke voorzet, Marijn Platenkamp de kans gaf om de score nog te verhogen. Het bleef bij 5–2.

Na de wedstrijd werden de stoppende keeper Mario Heimeriks en leider Henk Brand door voorzitter Martin Westerbeek bedankt voor hun jarenlange inzet en werden in de bloemen gezet.
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Ook Jelle Mulder, Luuk Nijman en Nik Mulder kregen een bloemetje omdat ze meer dan 250 wedstrijden in het eerste elftal hebben gespeeld.

Programma nacompetitie 2e team bekend

maandag 12 mei 2014

Het 2e voetbalteam van Wijhe’92 start zondag 18 mei a.s. met de nacompetitie voor promotie naar de 1e klasse. Zij spelen eerst uit in Haaksbergen tegen Bon Boys-2 om 11.15 uur. De return is een
week later in Wijhe. Op 25 mei 2014 is de aftrap om 10.30 uur op ons eigen sportpark.

nacompetitie wedstrijd A1 vervroegd

woensdag 14 mei 2014

De wedstrijd Wijhe'92 A1 - FC Meppel A1 van a.s. zaterdag 17 mei is verplaatst van 15.00 uur naar 13.00 uur. De j.l. zaterdag gespeelde heenwedstrijd werd door Wijhe '92 A1 gewonnen met 0-2! Dus
de wedstrijd begint om 13.00 uur op het sportpark in Wijhe.

Handbal C2 kampioen

dinsdag 13 mei 2014

Lees HIER het verslag.

Wordt 8e, 9e of 10e kampioen?

zaterdag 17 mei 2014

Zowel het 8e, 9e als 10e kan zondag a.s. kampioen worden. Het 8e elftal heeft vooraf duidelijk de beste papieren. Het 8e en 9e spelen bij elkaar in de competitie en het 9e staat 1 punt onder het 8e. Het
8e team speelt thuis om 10.00 uur thuis tegen Schalkhaar 9 en het 9e team van Wijhe ‘92 speelt uit om 10.30 uur in Wesepe tegen Wesepe 4. Beiden worden zo wie zo, 1 en 2 in de competitie. Een mooi
affiche dus! Ook het 10e team kan nog kampioen worden, maar die kans is niet erg groot. Het 10e staat 1 puntje achter op het sterke Edon 2 dat naar verwachting geen punten laat liggen. Het 10e team
speelt a.s. zondag thuis om 9.30 uur tegen sv Zwolle 6 en de Edon 2 speelt pas om 11.00 uur. Het zou leuk zijn als er wat extra publiek is om deze teams aan te moedigen.

Wij wensen de voetbalteams, 8e, 9e en het 10e, incl. begeleiding a.s. zondag veel succes toe!
De seniorencommissie

Afscheid en jubilarissen 1e elftal

vrijdag 16 mei 2014

Lees HIER het verslag.

Regiofinale schoolvoetbal bij Wijhe'92

vrijdag 16 mei 2014

Lees HIER het artikel in De Stentor

Henk Dijkslag en John Voppen Lid van Verdienste

zaterdag 17 mei 2014

Lees HIER alles over de nieuwe Leden van Verdienste

G-teams ook voorjaarskampioen

zaterdag 17 mei 2014

lees HIER het verslag.

8e seniorenteam kampioen

zondag 18 mei 2014

Lees HIER alles over het kampioenschap van het 8e seniorenteam. Het 9e seniorenteam welke in de zelfde competitie speelde werd 2e.

Vrijwilligeravond met bekendmaking kantinenaam De Verlenging

zondag 18 mei 2014

Lees HIER het verslag.

Indeling meisjes voetbalteams 2014-2015

dinsdag 20 mei 2014

Zie HIER de nieuwe indeling.

Informatie inleveringen kledinglease

donderdag 29 mei 2014

Kledinglease tijd van inleveren!
2, 3 of 10 juni van 19.00 tot 21.00 uur!

Wij zitten nu bijna aan het einde van het voetbal en handbalseizoen. Hopelijk is het seizoen succesvol maar bovenal met plezier en respect verlopen voor medespelers, leiding en tegenstander en … met
zorgvuldigheid in omgang met de eigendommen van de vereniging.
Slijtage en verminderde kwaliteit is natuurlijk niet altijd te voorkomen. Wel doen wij een beroep om bijvoorbeeld de wasvoorschriften in acht te nemen. Doe bijvoorbeeld geen spullen in een wasdroger.
Dit voorkomt onnodige slijtage en dus onnodige kosten voor onze vereniging.
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Nogmaals wijzen wij erop, dat door vereniging beschikbaar gestelde kleding (ook de trainingspakken voorzien van sponsor Vosman!) in principe alleen voor de zaterdag of zondag bedoeld is behoudens
spullen ter beschikking gesteld aan trainers en leiders.

Check tas en denk aan borgsom
Graag de tas controleren op inhoud! Dat voorkomt straks mogelijke verrassingen bij de inname. Immers bij correcte inlevering mag men aanspraak maken op de borgsom beschikbaar voor het team.
Spullen zijn bij uitgifte geregistreerd en wij rekenen erop dat alles nog aanwezig is!

Blijf je leider/trainer van een team.
Dat zou geweldig zijn, dan willen wij graag afspraken maken de tas met kleding te controleren en eventueel weer een tas voor volgend seizoen mee te geven.
Wij overleggen dat graag.

Controle en wijze van aanbieden
Om de tas met kleding goed en snel te kunnen controleren, vragen wij je de spullen voor inleveren te wassen, de shirts op volgorde van nummering te leggen (indien aanwezig), broeken en kousen te
controleren. Zitten er gaten in bijvoorbeeld kousen doe deze dan even apart, dat scheelt voor ons veel uitzoekwerk!
Noteer alvast op papier de inhoud van de tas! Maak alvast een aantekening over kwaliteit, misstanden (maatvoering) en/of andere dingen welke belangrijk zijn.
Reken op medewerking! Zeer belangrijk om zaken soepel te kunnen laten verlopen.

Met dank aan sponsoren
Denk bij uw aankopen waar mogelijk aan onze sponsoren, zij denken aan ons!

Kledinglease commissie
Jeugd handbal: Christel Kattenberg en Jacomien van Houte
Senioren handbal: Kitty ten Broeke
Voetbal: Gerrit Freriks, Cees van Zevenbergen en Geert Roeke

Wijhe'92 A1- FC Winterswijk A1 verplaatst

woensdag 21 mei 2014

Vanwege de IJsseltrophy is de wedstrijd om promotie tussen Wijhe'92 A1 - FC Winterswijk A1 verplaatst! Er wordt op zaterdag 24 mei eerst thuis gespeeld op het sportpark in Wijhe. De aanvang van
de wedstrijd is 13.00 uur! Op 31 mei volgt dan de return in Winterswijk, de aanvang van de wedstrijd is dan 16.00 uur.

Nacompetities en finales B1, F3 en F1

vrijdag 23 mei 2014

Ons B1 team heeft door 2 keer te winnen van Gramsbergen de volgende ronde bereikt van de nacompetitie voor behoud van het hoofdklasseschap. Een goede eerste stap. Zij spelen zaterdag 24 mei eerst
uit tegen Nieuwleusen B1. Aanvang om 12.30 uur. De thuiswedstrijd op 31 mei begint (pas) om 18.00 uur in verband met de IJsseltrophy dat weekend.

F3 speelt bekerfinale en F1 naar Nederlands Kampioenschap
Het F3 elftal speelt a.s. zaterdag de bekerfinale tegen OZC F1 uit Ommen. De wedstrijd wordt op neutraal terrein gespeeld namelijk in Bergentheim. De finale begint om 9.30 uur.

De F1 mogen meedoen aan het Nederlands Kampioenschap Voetbal Talenten Toernooi Oost , omdat zij in de najaarscompetitie bij de eerste twee teams zijn geëindigd in de Hoofdklasse.
Een heel goede prestatie. Zij mogen nu het district gaan vertegenwoordigen. Het toernooi wordt gehouden in Castricum op donderdag 29 mei 2014. Aanvang van de openingsceremonie is om 09.30 uur.

Info "Klink Nijland IJssel Trophy"

maandag 26 mei 2014

Wijhe ’92 maakt zich op voor 7e editie internationaal jeugdvoetbaltoernooi. In het Hemelvaartsweekend van vrijdag 30 mei en zaterdag 31 mei ontvangt Wijhe’92 deelnemers uit Denemarken, België,
Frankrijk en Duitsland. Daarnaast zullen er ook teams uit alle delen van Nederland deelnemen en natuurlijk de talenten van de B, C, D en E-jeugd van Wijhe ’92. Het toernooi wordt gespeeld op het
sportcomplex aan de Zandhuisweg in Wijhe.

Dat veel deelnemende teams al vaker hebben meegedaan toont aan dat zij tevreden zijn over ons toernooi. Dit is voor alle betrokken vrijwilligers natuurlijk een enorm compliment. Iedereen is van harte
welkom om een kijkje te komen nemen tijdens een van de speeldagen.

Programma IJssel Trophy 30 en 31 mei

Vrijdag 30 mei 08.30 uur start toernooi

12.00 uur openingsceremonie

13.00 uur start middagprogramma

17.30 uur einde wedstrijden

Zaterdag 31 mei 08.30 uur start finale ronden

16.30 uur prijsuitreiking

Voor meer en alle actuele informatie zie www.wijhe92.nl of www.ijsseltrophy.nl

Verboden bier mee te nemen van huis

donderdag 29 mei 2014

Het is de afgelopen weken al een paar keer gebeurd, dat teams zelf van huis kratjes of flesjes bier meenemen naar Wijhe ‘92. Dit mag niet. Het is niet toegestaan om zelf mee gebrachte bier of andere
drankjes als team in een kleedkamer op te drinken. Dit geldt ook voor onze kantine. Een ieder wordt verzocht zich aan deze spelregels te houden.

Met vriendelijke groet,
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John Voppen, secretaris Wijhe '92

7e Klink Nijland IJsseltropy weer een succes

zaterdag 31 mei 2014

Lees HIER het verslag.

Sharina en Lorén weer kampioen met Dalfsen

zondag 1 juni 2014

Lees HIER het verslag.

G-voetbal neemt deel aan Special Olympics Nationale Spelen 2014

maandag 2 juni 2014

Special Olympics Nationale Spelen 2014 zijn op 13 t/m 15 juni in Heerenveen.
Op vrijdagavond 13 juni wordt de Nationale Spelen 2014 geopend met een geweldige openingsceremonie in het Abe Lenstra Stadion. Alle 2000 atleten zullen in een atletenparade het stadion binnen
treden.

Traditioneel lopen politiemensen naar de stad van de openingsceremonie, en brengen zij de vlam binnen in het stadion, ook wel de Torch Run genoemd. Toegejuicht door de vele sporters wordt
vervolgens de 'Flame of Hope' ontstoken na het uitspreken van de Special Olympics eed.

Hierna start de show met Nederlandse artiesten waarvan Ellen ten Damme de presentatie op zich zal nemen. Naast Ellen ten Damme zullen onder andere Danny de Munk, Lange Frans, Syb van der
Ploeg en Charly Luske het podium betreden!

Daarnaast werken ook de militaire Johan Willem Friso kapel, drum en showfanfare Advendo en tweehonderd kinderen van verschillende dansscholen in Friesland mee aan de openingsact. ‘Wij willen
alle deelnemers en hun begeleiders een warm welkom geven. En daar hoort dit prachtige spektakel bij’, aldus Bert Kuiper, voorzitter van het bestuur SONS 2014.

Na de openingsceremonie wordt het stadion omgetoverd tot het grootste voetbalcafé van Nederland. Op grote ledschermen is dan de eerste WK- wedstrijd van Nederland tegen Spanje te zien en zullen
in de zalen van het Abe Lenstra diverse bands te zien zijn.

Lees alles op: https://www.facebook.com/specialolympicsfryslan2014

Wil je komend seizoen bij Wijhe’92 gaan voetballen: Wees op tijd voor de opgave!

vrijdag 6 juni 2014

Wijhe’92 is ook alweer druk bezig met de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen. Daarom is het voor jongens en meisjes, heren en dames die het komend seizoen bij Wijhe’92 willen gaan voetballen,
van belang om je op tijd in te laten schrijven als lid! Graag het liefst voor 15 juni aanstaande. Zo kunnen wij rekening houden met de teamindeling en kunnen we een juiste opgave doen van het aantal
jeugd- en seniorenteams waarmee Wijhe’92 het komend seizoen de competitie ingaat.

Indien opgave na 15 juni plaatsvindt, kunnen we niet meer garanderen dat je in een team geplaatst kunt worden. Natuurlijk kun je wel altijd meetrainen. Voor de jeugdafdeling kan men zich laten
inschrijven bij Jeanet Jonkman tel: 0570-523766 en voor de seniorenafdeling bij Koen Jansen tel: 0570-853931.
Het aanmeldingsformulier is te verkrijgen bij bovengenoemde personen of te downloaden van de website www.wijhe92.nl. Wanneer men zich wil laten overschrijven van een andere club naar Wijhe‘92:
doe dit dan zo snel mogelijk, want de overschrijving moet voor 15 juni bij de KNVB binnen zijn. Hiervoor kan men ook terecht bij John Voppen tel: 0570-523745.
Mocht je verdere informatie willen, dan kun je ook terecht bij: Marco Bruggeman (jeugd jongens) 0570-521994, Carla Verheyen (jeugd meisjes) 0570-521696 en Hennie Koekoek (senioren)
0570-523065.

Verder zijn wij het komende seizoen weer naarstig op zoek naar vrijwilligers die wat in de begeleiding voor Wijhe’92 willen doen, zoals trainers, leiders, scheidsrechters, enz. Maar ook mensen die bv.
beheerderstaken of commissiewerk willen verrichten. Heb je belangstelling of wil je informatie dan kun je ook terecht bij bovenstaande personen of kijk op de website www.wijhe92.nl onder informatie,
vacatures.

Herziene indeling voetbal A- en B-jeugd

zondag 8 juni 2014

Bekijk HIER de herziene indeling

Inleveren van de leasekleding is op enkele teams na afgerond

woensdag 11 juni 2014

Het bedrag dat het team terugkrijgt na check aantallen, wordt binnenkort overgemaakt. Invulling en besteding van het bedrag is aan het team zelf.
Voor enkele teams van de voetbal die de inlevering hebben gemist: op de 23e juni om 19.00 uur kan je een nieuwe poging wagen!

Verslag D-jeugdkamp te Epe

zondag 15 juni 2014

Lees HIER het verslag.

Handbal dames naar finale Bartelscup

donderdag 19 juni 2014

Handbal Dames 1 is poulewinnaar geworden in de Bartelscup competitie. Dames 1 heeft zowel LHC, Wesepe ,Hacol ,Stevo, DSVD als BWO verslagen. De finale wordt gespeeld op 28juni om 19.00
uur in Deurningen tegen kwiek 2. Komt allen want de handbalsters gaan maar door.

Informatie vanuit afdeling Beheer

donderdag 19 juni 2014

Bijgaand enkele overzichten van vermissingen of niet teruggebrachte verenigingsspullen. Tevens een nieuw trainingsschema voor het komende seizoen en een overzicht van de vakantiesluiting en
startdatum nieuwe seizoen.

Stand van zaken ballenbak
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inhoud teamkasten
veld- en kleedkamerindeling nieuwe seizoen
informatie over inleveren spullen en sluiting gebouwen

Namens de beheergroep, alle een fijne vakantie gewenst.

Informatie Sallands streekelftal

vrijdag 20 juni 2014

Deze wedstrijd Sallands streekelftal - Go Ahead Eagles wordt voor de 22ste keer gespeeld op het sportcomplex van s.v. Heeten op dinsdag 15-07-2014. Aanvang wedstrijd 19.00 uur. Voor Wijhe '92 zijn
Marijn Platenkamp en Chris Roos uitverkoren!

Samenstelling streekelftal
Poster van evenement

Arsenal Voetbaldagen bij SP Lochem deze zomer

vrijdag 27 juni 2014

Aankomende zomer komt Arsenal Soccer Schools Nederland Oost terug bij SP Lochem. Door de perfecte samenwerking met deze vereniging en de positieve verhalen van de spelers en ouders kom ik
graag terug in Lochem. Graag breng ik je hiervan op de hoogte.
In de laatste week van de schoolvakantie organiseer ik op 25 en 26 augustus een 2 daags kamp voor spelers (jongens en meisjes) van de F tot en met de C jeugd.

NIEUW IS NU DAT OOK DE F EN E SPELERS KUNNEN KIEZEN TUSSEN EEN HELE OF EEN HALVE DAG TRAINING. Dit heb ik aangepast omdat er F en E spelers waren die graag de
gehele dag wil trainen.

Op 28 en 29 augustus zijn er 2 dagen die UNIEK zijn in deze regio. Ik organiseer namelijk dan de “GIRLS ONLY” dagen. Wat is er leuker dan trainen met alleen meiden uit de regio OOST. Al deze
training staan weer onder leiding van gediplomeerde trainers die zijn opgeleid door Arsenal Soccer Schools Nederland.

Bekijk hier de poster

Voor verdere info mag je altijd bellen of mailen. Ook kun je kijken op www.arsenalsoccerschoolsnederland.nl voor actuele informatie.

Vertel je vriendjes en vriendinnetjes over je belevingen tijdens ons eerste kamp en neem ze mee naar de Voetbaldagen van Arsenal Soccer Schools Nederland Oost.

Groet Peter Jansen
Locatiemanager Arsenal Soccer Schools Nederland Oost

Zie ook:
www.facebook.com/ArsenalSoccerSchoolsNL

mobiel +316 29601854
mail peterjansenvoetbalplus@kpnmail.nl
pjansen@arsenalsoccerschoolsnederland.nl

Voorlopige indeling senioren voetbal en oefenschema

vrijdag 27 juni 2014

De afgelopen maanden zijn de seniorencommissie, de technische commissie en de selectietrainers weer druk bezig geweest met de teamindeling voor het komende seizoen 2014-2015. De voorlopige
teamindeling is nu bekend (zie bijlage).

Bij het indelen van de teams zijn de uitgangspunten gehanteerd zoals deze zijn vastgelegd in het voetbaltechnisch beleid van Wijhe '92. Verder hebben de uitkomsten van de spelersenquête een
belangrijke rol gespeeld. Het is echter helaas niet zo dat aan elke individuele wens gevolg kan worden gegeven. Wij gaan er vanuit dat hiervoor begrip is. Omdat het dit jaar wederom moeilijk was om
de spelers goed in te delen, hebben we de leiders van de teams betrokken bij de indeling.

De samenstelling van de selectie, team 1 t/m 3 is (in overleg met betrokkenen) tot stand gekomen. Deze is gemaakt op basis van kwaliteit, trainingsopkomst en potentie voor de toekomst. Omdat dit jaar
weer veel A-spelers overgaan naar de selectie en dat er veel nieuwkomers bijkwamen, is de selectie nu dermate groot, dat er nog spelers moeten afvallen. Verder wordt er 1 damesteam en een G-team
ingeschreven voor de competitie. Ook is het team “Jong Wijhe ’92” (onder 21 jaar) weer ingeschreven voor de Beltona beloften competitie.

Voor de duidelijkheid wordt opgemerkt dat het gaat om een voorlopige teamindeling. In de komende maanden kunnen er nog wijzigingen worden aangebracht. Een drietal jonge spelers zijn nog niet
ingedeeld en staan voorlopig nog bij het 4e team. Hun wensen zijn bij ons bekend. Eind augustus komt daar, in overleg met hen, uitsluitsel over.

Bij eventuele vragen of opmerkingen kan contact worden opgenomen met iemand van de seniorencommissie of een mailtje worden gestuurd naar hakoekoek@live.nl of l.eikelboom@home.nl

Voorlopige teamindeling
Oefenschema senioren

Erik Rijers terug als hanbaltrainer

woensdag 2 juli 2014

Lees HIER het nieuwsbericht.

Oefenschema voetbal senioren

zaterdag 2 augustus 2014

Bijgaand het oefenschema voorbereiding seizoen 2014-2015 seniorenvoetbal.
Oefenschema zomer 2014

Trainingsschema handbal 2014 - 2015

maandag 4 augustus 2014

Bekijk HIER het trainingsschema handbal komend seizoen. Deze is ook te vinden onder pagina "handbal" subpagina "informatie"
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Indeling/wedstrijdschema hoofdklasser A1

donderdag 7 augustus 2014

Bekijk HIER de teamindeling en wedstrijdschema van het A1-team

Schema voorbereiding handbal Da1

maandag 11 augustus 2014

Bekijk HIER het schema ter voorbereiding op het nieuwe seizoen van het eerste team dames handbal

Informatie klaverjascompetitie 2014-2015

maandag 11 augustus 2014

Lees HIER de datums voor het nieuwe klaverjasseizoen en overige informatie

Kleding naar Gambiaanse Kafuta Village

zondag 10 augustus 2014

Na de jaarlijkse inlevering van voetbalkleding wordt een groot deel van de nog bruikbare kleding geschonken aan een goed doel. Lees verder >>

Uitgifte kledinglease

donderdag 14 augustus 2014

Dinsdagavond 19 augustus of woensdagavond 20 augustus kan de kleding voor de teams vanuit de lease worden opgehaald. Dit kan vanaf 19.00 uur tot 21.00 uur. Melden in de buurt van kleedkamer 6!
Tot dan,
Commissie kledinglease.

NB. helaas is voor inlevering van de shirts van voetbal A1 een complete tas met shirts verdwenen (opdruk Unive).
Wie weet mogelijk waar deze shirts zijn gebleven? Wij horen graag.

Speelschema Beltona Beloften Competitie 2014-2015

zondag 24 augustus 2014

Ook het komende seizoen doet Wijhe'92 weer mee aan de Beltona Beloften Competitie. Bijgaand het speelschema.
Meer informatie over de Beltona beloften competitie zie de website van Sparta Enschede, de organiserende vereniging.
http://www.sparta-enschede.nl

Dit zijn de gedragsregels bij Wijhe'92: RESPECT

zondag 7 september 2014

Lees hier de gedragsregels.

Aanbieding RESPECT-bord

zondag 7 september 2014

Lees hier het verslag van de aanbieding van het RESPECT-bord.

Gelijkspel tegen promovendus Lemelerveld

maandag 8 september 2014

Vandaag heeft ons 1e team gelijkgespeeld tegen Lemelerveld. Het was een mooie open wedstrijd met veel strijd en kansen over en weer. Nieuw gezicht bij Wijhe nr. 3 Bas Heutinck, die al een paar jaar
in Wijhe woont en dit jaar besloten heeft om voor ons cluppie te gaan voetballen. Bas kan terugzien op een degelijk debuut.
Verder kwamen terug op het oude nest keeper Bram Neplenbroek en Douwe Booij. Bram moest nog even wennen maar hem kennende komt dat zeker goed, Douwe speelde alsof hij nooit was weg
geweest, goed dus. Kevin Roddenhof, A1 speler, fungeerde uitstekend als assistent grensrechter en gezien zijn jonge leeftijd, verdiend hij hiervoor een dikke pluim.

Zoals gezegd een enerverende wedstrijd waar Wijhe de toon zette in het 1e gedeelte van de wedtrijd. Kansen waren er vooral voor de ongrijpbare Tjidde Koopman en Marijn Platenkamp. Helaas wisten
ze niet te scoren. In de 22e min. hadden we geluk dat een kopbal net naast de paal ging. Het laatste deel van de 1e helft was voor Lemelerveld. Wijhe moest achteruit en kreeg een aantal corners tegen,
die voor veel gevaar zorgden.

Na de rust tapte Wijhe uit een ander vaatje. Lemelerveld moest terug maar was zeer gevaarlijk in hun spaarzame counters. Zo moest Bram vol aan de bak in de 50e min. door een harde schuiver te
stoppen. Voor Wijhe hadden opnieuw Tjidde Koopman en Marijn Platenkamp kansen. Vooral Tjidde was een plaag voor de verdedigers van onze gasten. Bas Mulder werd in de 54e min. gewisseld voor
Paco Platenkamp die het niveau van de 2e klasse goed aankan, maar mag wel wat brutaler worden. Jimmy Eikelboom kwam er nog in voor Stefan Hollegien. In de 76e min. kon keeper Ramaker de bal
niet klem krijgen na een knal van Jimmy, helaas was er niemand van onze spitsen in de buurt om de bal in te tikken. Chris Roos moest er af met een blessure, Eddy Wichems was zijn vervanger. Geheel
onverwacht en tegen de verhouding in kwam Lemelerveld op voorsprong. Het was Stijn Kogelman die met een droge schuiver net naast de paal keeper Bram Neplenbroek het nakijken gaf: O–1. Wijhe
gaf het nog niet op en het was de onverzettelijke Nick Dokman die in blessuretijd voor de gelijkmaker tekende. Zuur voor Lemelerveld, maar zeker verdiend voor Wijhe.
Volgende week is er de uitwedstrijd tegen het gepromoveerde Helios uit Deventer.

Wijhe ’92 – vv Lemelerveld 1 – 1
86e min. 0–1 Stijn Kogelman
90+1 min. 1–1 Nick Dokman

Website voor handbalspelregels

maandag 8 september 2014

Hierbij informatie over de nieuwe website voor handbal spelregels voor de website.

Archief | Wijhe 92 http://www.wijhe92.nl/nieuws/archief

50 van 98 17-6-2019 10:13



Informatie grote club actie

maandag 8 september 2014

Vanaf zaterdag 13 september gaan de jeugdleden van de D en E teams van de voetbal en de handbal weer op pad Lees verder >>>

stage als voetbaltrainer bij Wijhe '92

maandag 8 september 2014

Wijhe ’92 is door Calibris erkend als stage bedrijf. Calibris is het kenniscentrum voor leren in de praktijk voor de Zorg, Welzijn en Sport Lees verder >>>

Bouke verlaat E1 voor Vitesse

dinsdag 9 september 2014

Lees hier het verslag.

Nieuws van de kledingcommissie

woensdag 10 september 2014

Lees HIER het nieuws.

Bitterballentoernooi’ in Wijhe op 17/9

woensdag 10 september 2014

Op woensdagavond 17 september doen twaalf recreanten handbalteams uit de regio mee aan het jaarlijkse ‘Bitterballentoernooi’ in sporthal De Lange Slag. De drie recreantenteams van Wijhe’92
tekenden voor de organisatie en de belangstelling om mee te mogen doen is weer groot. Voor diverse verenigingen markeert dit toernooi echt de start van het nieuwe handbalseizoen en daarmee is het
dus een leuke gelegenheid om de krachten alvast te meten. Sportiviteit, gezelligheid en gewoon lekker handballen staan voorop.

Na afloop ontmoet iedereen elkaar in grand café ’t Spoc voor de prijsuitreiking en om met z’n allen wat te drinken en (natuurlijk) bitterballen te eten. Een ieder die belangstelling heeft om te komen
kijken is van harte uitgenodigd. Om 19.00 uur beginnen de eerste wedstrijden.

Nieuw betaalsysteem in kantine

dinsdag 16 september 2014

Om zo weinig mogelijk cash geld in de kantine te hebben zijn enkele veranderingen in de kantine doorgevoerd. Lees verder >>>

Waarom 7-tegen-7

vrijdag 12 september 2014

Mag het ietsje meer zijn? (bron KNVB)

Vanaf de D-pupillen wordt er met elftallen gespeeld. Niemand die er over peinst om 12 tegen 12 te gaan spelen omdat beide teams een wisselspeler hebben. Laat staan dat we 14 tegen 14 gaan spelen
omdat beide teams 3 wisselspelers hebben. Dit gebeurt gewoonweg niet.

Bij de E- en F-pupillen spelen we volgens de regels met 7 tegen 7.
Waarom zondigen vele clubs hier wel tegen de regels? Waarom gaat men hier wel 9 tegen 9 spelen omdat men 2 wissels heeft?
Van diverse clubs, kaderleden krijgen wij deze vraag voorgelegd.
Wij begrijpen niet waarom we zoveel weerstand ontvangen als wij (volgens de regels) 7 tegen 7 willen spelen. Beseffen die clubs dan niet dat er heel bewust is gekozen voor zeventallen en niet voor
elftallen?

F-pupillen moeten immers stap voor stap wennen aan het voetbalspel, het kluitjesvoetbal ontgroeien. Ze moeten om hun voetbalkwaliteiten te ontwikkelen veel aan de bal komen. Dit is voor hen al
moeilijk genoeg.
Waarom maken we dit dan nog moeilijker door 8 tegen 8, 9 tegen 9, of zelfs met zijn tienen te gaan voetballen? Kinderen worden op die manier steeds minder in het spel betrokken, het aantal
balcontacten wordt zodoende geminimaliseerd. Je ziet er zelfs die bloemetjes gaan plukken omdat ze toch géén bal krijgen. Dit levert zeker géén positieve bijdrage aan hun ontwikkeling als voetballer.
Met doorlopend op tijd doorwisselen komen de wissels meer aan bod, dan als je ze als 9e/10e speler laat voetballen.

De E-pupillen zijn al meer in staat om samen te spelen, ze krijgen langzaam maar zeker door waar het om gaat als ze moeten aanvallen of verdedigen. Ze leren daarbinnen de juiste keuzes te maken en
de juiste voetbalhandelingen uit te voeren. Het is aan ons om hen daarbij te helpen. Om deze reden vereenvoudigen we dus de moeilijke wedstrijdvorm 11 tegen 11 tot 7 tegen 7, en spelen we op een
kleiner veld.

Aanpassingen ten behoeve van die E-pupil.
Aanpassingen om een situatie te creëren waarin ze de tijd en ruimte krijgen om het te voetbalspel te leren. In het belang van onze jeugdspelers spelen wij daarom bij Wijhe ’92 altijd 7 tegen 7.

Namens Wijhe ‘92
Gerard te Wierik, Alg. Technisch Coördinator

Ruime nederlaag bij Helios

zondag 14 september 2014

Vanaf de aftrap was het al duidelijk dat het een lastige middag zou worden. Eigenlijk kwamen we er het eerste half uur niet aan te pas. Helios was in alle opzichten beter en creerde kans op kans. In de
5e min. ging een schot rakelings over ons doel. Na een kwartier ging Djeremy Waslander alleen op onze keeper Bram Neplenbroek af, maar Bram redde knap. Helios kreeg nog een paar kansen, maar in
de 25e min. ging het mis toen Pascal Oguz de bal vanaf 20 meter in de bovenhoek knalde: 1-0.

Het was raar dat Helios vanaf dat moment niet de druk op de ketel hield, maar een afwachtende houding aannam. Dat bood onze ploeg mogelijkheden. In de 36e min. knalde Marijn Platenkamp namens
Wijhe de bal tegen de Helios keeper. In de 41e min. werd het zelfs gelijk. Ricardo Heerink maakte gelijk uit een vrije trap vanaf 18 meter. Ruststand 1-1.

Na de thee was Helios onmiddellijk weer gevaarlijk. Keeper Bram stond op de goede plaats op een inzet van Pascal Oguz.
Helios maakte de wedstrijd,Wijhe kon daar niet zoveel tegenover zetten, maar toch dachten velen dat het prachtig kopdoelpunt van Paco Platenkamp in de 65e min. goedgekeurd had moeten worden.
Niet Paco, maar Ricardo stond buitenspel. Op aangeven van de assistent scheidsrechter van Helios, die al een paar keer genegeerd was door de overigens goed fluitende scheids Stienezen, werd deze
goal toch afgekeurd.

Onze spelers waren daardoor even niet bij de les en zo kon Joel Waslander Helios op voorsprong koppen: 2 - 1. Even later ging er een bal op de paal buiten het bereik van Bram.
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Wijhe had nog kansen via Ricardo Heerink en de goed spelende Bas Heutinck, die door trainer Jansen naar voren was gestuurd.

Een ongelukkige uittrap van Bram zorgde ervoor dat Helios op 3 - 1 kwam. Pascal Oguz kon zo zijn 2e treffer maken. De wedstrijd was gespeeld, het werd nog 4 - 1 door Sander Krijns maar dat was
voor de statistieken.

Volgende week thuis de derby tegen Overwetering. We hebben de punten hard nodig dus allemaal naar het sportpark om ons team aan te moedigen.

De 16e Beltona Beloften Competitie gaat deze week weer van start met 40 clubs

zondag 14 september 2014

De belangstelling voor de Beltona Beloften Competitie blijft onverminderd groot. Op de lijst van deelnemende verenigingen voor alweer het 16de seizoen, dat deze week maandag 15 september van
start gaat, staan wederom 40 namen waaronder ook enkele nieuwelingen. Het betekent, dat er nog altijd veel waarde wordt toegekend aan deze bijzondere wedstrijdreeks, bedoeld om iets extra’s te doen
voor jong voetbaltalent (spelers t/m 21 jaar) in het oosten van het land.
Dat wordt nog eens extra onderschreven door het feit, dat vijf clubs na een korte of langere afwezigheid hun rentree maken in deze beloftencompetitie waarmee in 1999 op initiatief van de cvv Sparta
Enschede werd begonnen. De vijf zijn Achilles ‘12 uit Hengelo, Be Quick ’28 uit Zwolle, Koninklijke UD uit Deventer, OZC uit Ommen en Helios uit Deventer
Onder de deelnemende clubs zijn twee topklassers, te weten, HHC Hardenberg, HSC ’21 uit Haaksbergen; vier hoofdklassers (csv Apeldoorn, Flevo Boys, Quick ’20 en Rohda Raalte), drie
eersteklassers en dertien tweedeklassers uit Overijssel, Gelderland, Drenthe en Friesland.
De 40 ploegen zijn ook nu ondergebracht in poules van vier waarin tussen nu en half april volgend jaar een hele competitie wordt gespeeld. De tien poulewinnaars en de zes beste nummers 2 plaatsen
zich voor de finaledag, die op zaterdag 6 juni 2015 zoals gebruikelijk bij Sparta Enschede, de organiserende vereniging wordt gehouden. Verdere uitgebreide informatie is te vinden op de website van
Sparta Enschede.
Wijhe’92 is dit seizoen ingedeeld in Poule D met Den Ham, Helios en OZC. Aankomende woensdagavond 17 september is voor Wijhe ’92 de eerste wedstrijd. Het is een thuiswedstrijd tegen OZC, die
begint om 19.30 uur. Kom massaal naar deze wedstrijd en steun het jong voetbaltalent van Wijhe ’92.

Wedstrijd Beltona competitie uitgesteld

maandag 15 september 2014

De wedstrijd voor de Beltona beloften competitie van Wijhe '92 <21 tegen OZC <21 gaat a.s. woensdag (17-09) op verzoek van O.Z.C. niet door. De wedstrijd is verschoven naar woensdag 24
september om 19.30 uur.

a.s. zondag 'El Classico' aan de IJssel

dinsdag 16 september 2014

‘El Classico’ aan de IJssel >a.s. zondag Wijhe ’92 tegen Overwetering
Zondag 21 september 2014 om 14.00 uur staat er weer een ouderwetse derby op het programma in de 2e klasse J. Wijhe’92 speelt dan thuis tegen Overwetering. Het belooft weer een spannende
wedstrijd te worden met veel publiek, maar ook met de nodige voetbalsfeer door trommels en vuurwerk van de jeugdige fans. De mannen van Peter Jansen zullen er zondag alles aan doen, zodat dit jaar
de drie punten wel in Wijhe blijven. Vorig jaar werd er immers onverdiend verloren van de buren en dit wil Wijhe ’92 graag rechtzetten. De punten zijn ook van groot belang voor de teams, want na
twee wedstrijden staan beide ploegen laag op de ranglijst met slechts 1 punt. Ook verloren beide ploegen afgelopen zondag met 4-1. De hoogste tijd dus om die flinke nederlaag te corrigeren.

Na de wedstrijd vindt in clubhuis ’de Verlenging’ de afterparty plaats van de wedstrijd tegen Overwetering. De jeugdteams van Wijhe ’92 worden opgeroepen om (luidruchtig) aanwezig te zijn. Het
liefst natuurlijk ook nog in het rood-wit, met spandoeken, toeters en trommels. Als je vuurwerk meeneemt, wees er dan voorzichtig mee én denk er aan dat dit niet op het veld gegooid mag worden.

Handbal F1 en F2 zijn op zoek naar een train(st)er(s)

woensdag 17 september 2014

Ben je ook zo benieuwd wat de toekomst van handbal Wijhe'92 wordt? Dit is je kans.

F1 en F2 , meisjes in de leeftijd van 7 en 8 jaar, zijn op zoek naar een trainer. Zij trainen op woensdag van 17:30 uur tot 18:30 uur. Vanaf 24 september wordt er weer getraind in de sporthal. Het gaat om
één uurtje in de week. Het liefst zoeken we twee trainers.

Een mogelijke oplossing kan zijn:
Binnen een team kan er je er voor kiezen om een rooster te maken of twee vaste koppels die om de week training geven. Zo ben je niet iedere week aan de beurt.
Eventuele oefenstof is beschikbaar.

Belangstelling?

Neem dan contact op met technisch bestuurslid Karin van den Beld of coördinator E, F en H jeugd Henriët Bongers.
We hopen op veel reacties.

Alvast bedankt.
Coördinator E, F en H jeugd
Henriët Bongers

Leuke prijzen voor handbalteams: Week van de Scheids

woensdag 17 september 2014

Week van de Scheidsrechter 4 t/m 12 oktober 2014 Lees verder >>>

Donderdag 25 september Kernbezoek B&W bij Wijhe'92

vrijdag 19 september 2014

Op voorstel van Plaatselijk Belang Wijhe is volgende week donderdag 25 september het kernbezoek Wijhe van het college van Burgemeester en Wethouders bij onze club Wijhe’92 in kantine “De
Verlenging” op ons sportpark.

Het programma is bestaat uit twee delen:

Middagprogramma
• Van 16.30 uur tot 17.30 uur zal het college van B&W een bezoek brengen aan het bestuur van Wijhe’92 met als doel informatie te krijgen over de visie van Wijhe’92 over vrijwilligers, vitaliteit en de
driehoek:
Wijhe’92 Gemeente

Middenstand (Gastvrij Wijhe)
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Kernwoorden zijn : Vrijwilligers, Organisatie, Wijhe’92 is het cement, Vitaliteit, Gastvrij Wijhe, Saampies, Respect .

Avondprogramma (vrije inloop in kantine De Verlenging)
•19.30 uur Kernbezoek Wijhe college van B&W en raadsleden
o Korte terugblik op het kernbezoek van vorig jaar met de resultaten
tuincentrum Groot Koerkamp)
o Toelichting op situatie Zwembad en Bibliotheek.
•20.00 uur uiteenzetting door Wijhe’92 en Ellen Schulten over de driehoek:
Wijhe’92 Gemeente

Middenstand (Gastvrij Wijhe)
• 20.30 uur algemene discussie

Puntendeling in zeer matige derby

zondag 21 september 2014

Het is Wijhe’92 vanmiddag niet gelukt om de derby tegen buurman Overwetering in winst om te zetten. In een matige wedstrijd werden de punten gedeeld. Wijhe was wel een groot gedeelte van de
wedstrijd iets bete, maar kon dit niet uitdrukken in de score. Veel supporters van beide teams waren aanwezig, af en toe werd er vuurwerk afgestoken. Het weer was goed kortom alle ingredienten voor
spektakel. Helaas bleef dat uit. De wedstrijd stond onder leiding van de Hr. Harmelink uit Deventer die goed floot. Ricardo Heerink kon vanwege een blessure niet meedoen. Jimmy Eikelboom mocht in
de basis beginnen.

Wijhe '92 begon goed aan de wedstrijd en had in de beginfase mogelijkheden via Paco en Marijn Platenkamp (geen familie). Gedurende lange tijd was er veel strijd op het middenveld. Er was veel
balverlies aan beide kanten. In de 27e min. kreeg de naar de linkerkant uitgeweken Tjidde Koopman de bal, passeerde zijn tegenstander binnendoor en vanaf 22 meter poeierde hij de bal in de kruising,
onhoudbaar voor keeper Sven Hafkamp van Overwetering. Zo'n 10 minuten later waaide een mislukte voorzet van Bram van Bessen van Overwetering op de lat. Jelle Lucassen schoot namens
Overwetering net voor rust nog op ons doel, maar dit was geen probleem voor Wijhe keeper Bram Neplenbroek.

Na de thee probeerde Wijhe de 2 - 0 te maken. Kansjes waren er voor Douwe Booij en Marijn Platenkamp. Trainer Jansen wisselde Jimmy Eikelboom voor de snelle Marijn Ruiter (A-jun.) om nog meer
druk op Overwetering te zetten. In de 63e min. kreeg Overwetering een vrije trap. Paulino Kifeta trapte de bal laag voor het doel. De bal werd niet goed weg gewerkt en Bram van Bessen kon van
dichtbij intikken 1 - 1.
Wijhe liet het er niet bij zitten en Overwetering moest achteruit en hanteerde af en toe de noodrem. Uit de toegekende vrije trappen ontstond wel gevaar, maar onze jongens konden het net niet vinden.
Overwetering kon af en toe gevaarlijk uitbreken en Mo Kifeta had de beste kans om Overwetering tegen de verhouding in op voorsprong te zetten, maar keeper Bram Neplenbroek had geen moeite om
de situatie te redden. Het bleef bij 1 - 1. Volgende week is er de uitwedstrijd tegen Stevo.

Wijhe’92 - Overwetering 1 - 1
27e min. 1 - 0 Tjidde Koopman
63e min. 1 - 1 Bram van Bessen

100 jaar voetbal in Wijhe

dinsdag 7 oktober 2014

100 jaar voetbal in Wijhe: dat moet gevierd worden!
Volgend jaar, in september 2015, is het 100 jaar geleden dat er in Wijhe in verenigingsverband wordt gevoetbald. Wijhe’92 wil aan die mijlpaal in de geschiedenis van het voetbal aandacht besteden.
Een aantal activiteiten zit in de voorbereidingsfase. Zo is er het plan om alle historische foto’s van de v.v. Wijhe, de sc IJsselboys en van Wijhe ’92 te gaan digitaliseren en daarvan een mooie selectie te
maken. De meest waardevolle en leuke foto’s worden daaruit geselecteerd en de top 100 hiervan zal op verschillende manieren getoond worden. Verder wordt gedacht aan het draaien van oude
videobeelden en filmopnamen. Ook een wedstrijd tussen de ‘geel witten’ en de ‘groen witten’ is een optie die wordt bekeken. Met misschien nog wel een soort reünie hieraan gekoppeld.
In het archief van Wijhe ’92 is al het nodige te vinden over de historie van het voetbal, maar voor het 100 jaar voetbaljubileum in Wijhe zijn wij nog op zoek naar oude voetbalfoto’s, maar ook naar
materialen van één van de voetbalverenigingen uit Wijhe zoals oude voetbalkousen, voetbalschoenen, vaantjes, clubbladen etc. Ook zoeken wij nog video’s en filmopnamen met Wijhese
voetbalbeelden. Heeft u iets in uw bezit dat (misschien) historisch waardevol is voor 100 jaar voetbal in Wijhe neem dan svp contact op met Gerard Nanninga, medewerker archief van Wijhe ‘92
(g.nanninga@vodafonevast.nl).
Om één en ander te realiseren zijn wij verder nog een aantal mensen nodig die een tijdelijk klus willen doen. Zoals iemand die wil helpen met het inscannen van foto’s en die zorgt voor het overzetten
van video en filmopnamen op dvd. Ook iemand die het leuk vindt om een wedstrijd te organiseren tussen oud spelers van IJsselboys en Wijhe en/of een reünie wordt nog gezocht. Heb je interesse en wil
je mee helpen? meld je dan svp bij John Voppen, secretaris van Wijhe ‘92 (hjwa.voppen@hetnet.nl).

Vacatures trainer jeugdvoetbal

maandag 22 september 2014

Helaas is het bij aanvang van het voetbalseizoen niet voor alle jeugdteams perfect gelukt om trainers te vinden voor twee trainingen in de week.
Voor een deel wordt dat op dit moment ingevuld met (tijdelijke) roulatie van vrijwilligers en helaas is er nog een enkel team dat slechts één keer per week kan trainen.
Mocht je het leuk vinden om een jeugdteam te trainen, neem dan contact op het Radboud Hendriks (tel. 06 543 111 81) zodat samen bekeken kan worden welk team nog beschikbaar is.

Assistent-trainer van GA Eagles traint meiden Wijhe'92

maandag 22 september 2014

Dennis Demmers, assistent-trainer van GA Eagles, verzorgt op woensdag 1 oktober 2014 om 19.00 uur een professionele training voor ongeveer 50 leden van de afdeling damesvoetbal van Wijhe'92 op
het sportcomplex in Wijhe. De clinic wordt aangeboden door het Actiecomité Rood-Geel 08122013, bestaande uit de Olstenaren Harry Brink en Bernhard ten Have.

De fervente GA Eagles-supporters hebben zich ten doel gesteld 'de rood-gele cultuur op de noordflank van het GA Eagles-gebied te bewaken en te versterken'. In Dennis Demmers, getogen in Olst,
hebben zij een enthousiaste medestrijder gevonden.
Het Actiecomité Rood-Geel 08122013 dankt oud-wethouder Cor van den Berg voor zijn bijdrage aan de totstandkoming van de clinic. Cor van den Berg had eerder als vertegenwoordiger van de
gemeente Olst-Wijhe met GA Eagles “aartsrivaal” PEC Zwolle een convenant over energiebesparing gesloten. Als tegenactie heeft het actiecomité laten weten dat er bij de afdeling damesvoetbal van
Wijhe'92 wel belangstelling was voor contact met GA Eagles. De jonge assistent-trainer van GA Eagles, die net de A-cursus voor oefenmeester betaald voetbal met succes had afgesloten, zal een
professionele training voor de voetbalmeiden van Wijhe’92 verzorgen.

Ondanks zijn jeugdige leeftijd heeft Dennis Demmers al een indrukwekkende carrière als trainer achter de rug. Toen hij nog maar 26 jaar was maakte hij Lemele kampioen. Daarna volgden grote
successen bij onder meer SVZW uit Wierden, Excelsior'31 uit Rijssen en Berkum. In 2010 kreeg hij de Rinus Michels Award voor de beste trainer uit het amateurvoetbal. Enige tijd later strikte het
ambitieuze Urk de Deventenaar. Met een vooruitziende blik had die echter wel in zijn contract laten opnemen dat de deal niet zou doorgaan als zich een profclub zou melden. Demmers maakte gebruik
van de clausule toen GA Eagles hem een contract als assistent-trainer/hoofd scouting aanbood. In Deventer beleefde hij vervolgens twee prachtige seizoenen: eerst promotie naar de eredivisie en
vervolgens een succesvol jaar op het hoogste niveau, met als absoluut hoogtepunt voor GA Eagles de 4-1 op 8 december 2013.

Met deze actie wil Wijhe’92 het meidenvoetbal weer onder de aandacht brengen. De meidenteams van Wijhe’92 zijn steeds op zoek naar versterking. Heb je belangstelling kom dan kijken.
Voor vragen of aanmelden neem dan contact op met Carla Verheyen via 0637455871 of via e-mailadres: meidenvanwijhe92@outlook.com of kijk op www.wijhe92.nl

WISSELING VAN DE WACHT BIJ WEBBEHEER WIJHE'92

vrijdag 26 september 2014

Het webbeheer van WWW.WIJHE92.NL gaat over van Richard Nijboer naar Jorn van Dijk. Onze website is de spil waar de communicatie bij Wijhe’92 om draait. Zowel binnen de club als voor de
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buitenwereld. Met meer dan 450 verschillende bezoekers per dag is het een populaire website. Jorn zal samen met o.a. Marco Kattenberg vanaf nu er voor zorgen dat de berichten op de website geplaatst
worden. Met nieuwe mensen zullen er vast wel zaken veranderen. Laat u verrassen!

De vereniging is Richard zeer dankbaar dat hij gedurende 10 jaar (!) bijna dagelijks vanuit de mailbox info@wijhe92.nl nieuwsitems heeft opgepikt en op de website heeft geplaatst. Hulde!

Omdat ik ook bij Wijhe’92 met de communicatie voor Wijhe'92 ben gestopt, is het verzoek om vanaf nu alle berichten die op de website geplaatst moeten worden, te versturen naar info@wijhe92.nl.

Met vriendelijke groeten,
Gerrit Pieter Roetert Steenbruggen

Verdienstelijk gelijkspel bij Stevo.

zondag 28 september 2014

Vanmiddag heeft ons 1e team gelijk gespeeld tegen Stevo in Geesteren. Op zich is dat best een goed resultaat, omdat we daar in het verleden meestal aan het kortste eind trokken.
Niels Ruiter speelde ipv Jimmy Eikelboom. Niels deed het goed, was dreigend en kon het nivo best aan. Ricardo Heerink is nog steeds geblesseerd, zodoende kon Paco Platenkamp in de basis beginnen.
Paco ontwikkelt zich razendsnel en het was alsof hij al jaren meedoet, en was in deze wedstrijd erg belangrijk voor Wijhe.
Wijhe begon slordig en gaf zomaar een corner weg. Stevo was in de beginfase feller, maar nog niet gevaarlijk. Na 10 min. ging het wat beter lopen. In de 16e min. nam Douwe Booij een vrije trap en de
bal bereikte Paco Platenkamp die van dichtbij over schoot.
De wedstrijd ging los en beide ploegen leverden veel strijd. Een verre uittrap van keeper Bram Neplenbroek kon door de snelle Tjidde Koopman onderschept worden, helaas schoot Tjidde net naast. In
de 40e min. kwam de thuisclub op voorsprong. Onze jongens letten niet goed op bij een snel genomen vrije trap. De bal kwam met geluk voor de voeten van Roy Wigger, die dankbaar dit kadootje
uitpakte. 1 - 0, tevens ruststand.
De 2e helft was nog maar net begonnen of het was alweer gelijk. Marijn Platenkamp stond aan de basis van deze goal. Op knappe wijze ontfutselde hij de bal van zijn tegenstander en met een prachtige
pass bracht hij Paco Platenkamp in stelling, die de bal subtiel over de Stevo keeper lobte. 1 - 1. Prachtig doelpunt. Stevo gaf nog meer gas en Wijhe moest achteruit en kon op dat moment niet veel meer
dan counteren. In de 67e min. zat keeper Bram, die verder uitstekend keepte even mis, maar gelukkig konden onze verdedigers het tij keren. Onze verdediging stond behoorlijk onder druk, maar gaven
haast geen kansen weg. Met nog een kwartier te spelen werd aanvaller Niels Ruiter vervangen door Eddy Wichems. Eddy kan op elke plek uit de voeten, dus ook in de voorhoede waar hij een paar leuke
dingen liet zien.
Beide ploegen gingen voor de winst. In de slotfase kreeg Wijhe nog een paar beste kansen. Nick Dokman 1 van de uitblinkers bij Wijhe kwam er in de 84e min. bijna door, maar kon nog net gestopt
worden. Luuk Nijman speelde ook een puike pot deed hem dat na in de blessuretijd en zijn pass bereikte Tjidde Koopman die zijn schot gestopt zag worden door de Stevo keeper.
In de slotseconden kreeg Paco nog een beste kans uit een slimme pass van Douwe Booij, maar helaas schoot hij naast.
Volgende week thuis tegen Voorwaarts, dat vandaag voor de 1e keer won.

Stevo-Wijhe’92 1 - 1
40e min. 1 - 0 Roy Wigger
48e min. 1 - 1 Paco Platenkamp

Voetbal 2-daagse in de herfstvakantie bij vv Heino

donderdag 2 oktober 2014

Voor het zevende opeenvolgende jaar op rij organiseert vv Heino een voetbal twee-daagse voor kinderen in de leeftijd van 6 tot en met 13 jaar. Deze zal gehouden worden op maandag 13 en dinsdag 14
oktober in de herfstvakantie. Klik hier voor meer informatie!

Ledenvergadering (nieuwe datum)

zaterdag 4 oktober 2014

LET OP: datum is verplaatst naar 24 november!

Maandag 20 oktober om 20.00 uur wordt de jaarlijkse ledenvergadering gehouden. Hierbij worden alle leden en vrijwilligers vanaf 18 jaar uitgenodigd.

Locatie: de Verlenging

Persconferentie a.s. zondag na voetbalwedstrijd 1e team

donderdag 2 oktober 2014

Zondagmiddag om 16.30 uur zal de eerste persconferentie bij Wijhe ’92 worden georganiseerd in de kantine. Peter Jansen, de hoofdtrainer van Wijhe ’92 heeft in ieder geval zijn medewerking
toegezegd. Stefan Keukenkamp van Airplay Radio zal deze nabeschouwing verzorgen.
Wijhe'92 en Airplay Sport gaan samenwerken op het gebied van nabeschouwingen na afloop van de thuiswedstrijden. De wens bestond al langer om na thuiswedstrijden van het eerste voetbalteam van
Wijhe'92 een persconferentie te houden in ‘de Verlenging’(de nieuwe naam van de kantine). Het is de bedoeling om dit structureel tijdens thuiswedstrijden te organiseren op een vast tijdstip namelijk zo
tegen half vijf. Airplay Sport doet al live-verslag van alle thuiswedstrijden van Wijhe'92.

Eerste driepunter is binnen

zondag 5 oktober 2014

Wijhe92-Voorwaarts Twello 2 - 0

Beide ploegen beginnen fanatiek aan de wedstrijd, Voorwaarts wil de tweede driepunter wel binnenhalen en Wijhe92 vindt dat het tijd wordt om haar eerste vandaag te pakken. Al in de 4e minuut komt
Tjidde Koopman vrij op rechts maar z’n voorzet is iets te scherp en daardoor onbereikbaar voor Niels Ruiter. Het spel gaat op en neer en in de verdediging laat Nik Dokman zien dat zijn goede spel
vorige week geen eendagsvlieg was.
Als gevolg van de op en neer gaande strijd weet Bram Neplenbroek een goed voorgebrachte corner goed te pakken. Wijhe heeft de eerste twintig minuten wat meer het initiatief, maar laat daarna
Voorwaarts steeds meer in het spel komen. Bram verricht in de goal uitstekend werk als Voorwaarts zo in het midden van de eerste helft flink aandringt. Na een halfuur spelen komt er weer meer balans
in het wedstrijd verloopt en creëert ook Wijhe kansen. Niels Ruiter speelt vanaf links Douwe Booij in, die de bal snel naar de rechterkant passt, waarna Tjidde Koopman, hat snelle gevaar op rechts, een
mooie voorzet aflevert. De door de verdediging weggekopte bal wordt door Douwe loeihard over de lat geschoten. Een minuut later speelt de uitstekend spelende Marijn Platenkamp naamgenoot Paco
met een mooie pass door het midden vrij in de zestien. Aan Paco zijn zulke kansen wel besteed en hij plaats de bal mooi en berekend achter keeper Wattimena. 1 – 0 voor Wijhe.
3 minuten later wordt er opnieuw gescoord door Bas Heutinck na een corner die vanaf de tweed paal wordt teruggekopt. Maar die bevond zich in buitenspel positie en werd dus afgekeurd.
Direct daarop weer een uitval van Voorwaarts maar hun inzet wordt uitstekend gepakt door Bram.
Dan Wijhe weer met een aanval welke eindigt in een loeihard schot van Douwe, maar meer richting kantine dan het doel van de tegenstander.
Vlak voor rust doet Bram nogmaals een uitstekende redding op de inzet van de snelle buitenspeler Simon Rutger van Voorwaarts en een minuut later pakt hij ook nog een ingeschoten vrije trap.
Na rust gaan beide ploegen weer voortvarend van start. In de 48e minuut stuurt Paco Platenkamp Tjidde diep op rechts. Zijn voorzet bereikt de inkomende Niels Ruiter, maar diens inzet is te zwak en
een makkelijke prooi voor de Voorwaarts goalie.
Het is duidelijk dat Voorwaarts vooralsnog geen genoegen neemt met de achterstand. Een inzet kan door Bram nog net tegen de lat worden getikt. De daaruit voortvloeiende corner stompt hij goed weg.
Na een uur spelen is het weer Tjidde, wat een dreiging gaat er van hem uit, diep gestuurd en hij legt zijn voorzet op maat terug op de zestien. Niels Ruiter rondt wonderschoon af, door de bal hard in de
rechter bovenhoek te plaatsen. 2 – 0
Bij Voorwaarts worden nu twee nieuwe spelers ingebracht om een slecht resultaat af te wenden. Dat verhinderd niet dat Tjidde op een uittrap van Bram het vrije veld in sprint. De uitkomende keeper is
iets te laat en probeert het kleine snelle gevaar te stoppen door aan het shirt te trekken. Tjidde mag door omdat hij het voordeel van balbezit heeft. Even later wordt de keeper, nadat een medespeler
dezelfde kaart ten beurt viel, hiervoor alsnog met geel bestraft door de goed leidende scheidrechter Eickelmann .Voorwaarts geeft niet op en Bram Neplenbroek pakt fraai een bal die van slechts ruim 10
meter wordt in geschoten. Aan de ander kant krijgt Marijn Platenkamp nog een dot van kans, maar hij plaatst de bal aan de verkeerde kant van de paal.
De laatste 10 minuten zakt Wijhe onder druk van Voorwaarts te veel achteruit en dat brengt altijd extra gevaar met zich mee. Wijhe komt goed weg als een inzet van Voorwaarts door de paal wordt
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gekeerd. Wijhe countert nog wel een paar keer, bijvoorbeeld doordat Chris Roos Marijn uitstekend diep stuurt. Voorwaarts schiet in de laatste minuten een vrije trap vanaf de zestien hard over het doel.
Ook de corners in blessuretijd leveren de bezoekers geen resultaat op . De eerste driepunter is voor Wijhe een feit.

32e min. 1 – 0 Paco Platenkamp
60e min. 2 – 0 Niels Ruiter

Luister hier de nabeschouwing met airplay radio.

Training voetbalmeiden door GAE Demmers

maandag 6 oktober 2014

Lees HIER het verslag.

Mooie overwinning op PH.

maandag 13 oktober 2014

Eigenlijk is het geen wonder, dat er altijd zoveel Wijhe supporters meegaan naar een uitwedstrijd. Het komt haast nooit voor dat deze fans teleurgesteld weer naar huis moeten. Natuurlijk wordt er wel
eens verloren, maar onze ploeg heeft dan wel alles gegeven.

Vandaag werd er gewonnen op een manier die alles van ons team gevergd heeft, maar dat maakt deze zege zo mooi.

Trainer Peter Jansen kon niet beschikken over de uitblinkers van vorige week Niels Ruiter en keeper Bram Neplenbroek. Hun vervangers waren Jimmy Eikelboom en Brams jongere broer Rick die
normaal in A1 keept.

De wedstrijd werd uitstekend geleid door de jonge arbiter Bos uit Elburg, die de wedstrijd prima aanvoelde.

De eerste helft was een waar spektakel. Wijhe begon goed en kreeg in de 2e min. al een kansje via Jimmy. Daarna was de beurt aan PH. Deze ploeg kan razendsnel schakelen en kregen een 3-tal grote
kansen. Keeper Rick Neplenbroek onderscheidde zich door 2x te redden in een 1 tegen 1 situatie. Klasse Rick.

In de 20e min. brak de razendsnelle Tjidde Koopman door de PH defensie en zijn voorzet bereikte de geheel vrijstaande Jimmy Eikelboom die niet de rust had om de bal binnen te tikken, maar van
dichtbij op de lat kogelde. Vijf min. later kwam Bas Mulder alleen voor de PH keeper, maar schoot tegen de keeper. De terugspringende bal kon niet door Jimmy omgezet worden in een goal. PH kreeg
ook nog een paar goeie kansen, maar onze verdedigers konden samen met Rick deze lastige situaties oplossen. Ruststand 0 - 0, maar dat had ook net zo goed 4 - 4 kunnen zijn. Prachtige 1e helft.

De 2e helft was nog maar net begonnen of Tjidde Koopman die zijn brommertje vandaag goed op toeren had, liet zijn tegenstander weer eens zijn hakken zien en schoot vervolgens op de paal. De
terugspringende bal werd binnen geknald door de vandaag goed op dreef zijnde Paco Platenkamp. 0 - 1.

PH liet het er niet bij zitten. Wijhe moest achteruit en kon op dat moment niet veel meer dan counteren. Toch werd PH niet echt gevaarlijk. Dat was een verdienste van onze solide verdediging met aan
het hoofd Luuk Nijman, goed geassisteerd in het centrum door Bas Heutinck en aan de zijkanten 2 terriërs: Chris Roos en Nick Dokman.

Op het middenveld hadden we het af en toe moeilijk, maar dat was logisch. PH heeft daar een paar uitstekende voetballers. Toch zagen Bas Mulder en de lepe Douwe Booij samen met de zeer
volwassen spelende Paco Platenkamp kans om onze voorhoede aan het werk te zetten.

Marijn Platenkamp is een uitstekend aanspeelpunt. Tjidde is een plaag voor elke verdediger. Jimmy kan een goeie worden, is nog wat te onrustig, maar heeft veel in huis.

In tegenstelling tot de 1e heft waren er niet veel kansen meer. Spannend was het tot het eind omdat beide teams tot het gaatje gingen. Met nog 5 min. te spelen werd Robin Nijmeyer van het veld
gestuurd na een domme aktie op Chris Roos. Jimmy Eikelboom had in de laatste min. nog kans om de score te verhogen, maar dat zou teveel van het goede te zijn geweest.

Een prachtige overwinning op basis van karakter. Een groot compliment van vele meegereisde supporters voor het hele team, technische staf, verzorging en ass. scheids is hierbij gegeven.

Donderdag avond is er een vriendschappelijke wedstrijd tegen WVF uit Westenholte.

PH - Wijhe ‘92 0 - 1.
47e min. 0 - 1 Paco Platenkamp

Luister hier de nabeschouwing van Airplay radio

Ledenvergadering verschoven naar 24 november 2014

maandag 13 oktober 2014

De ledenvergadering die eerder gepland was op 20 oktober 2014 gaat niet door. De nieuwe datum waarop dit plaats vindt is maandag 24 november 2014 om 20.00 uur.

Locatie: De Verlenging

NHV Promotie spreekbeurtpakket

maandag 13 oktober 2014

Vraag nu het handbal-spreekbeurtpakket aan!!
Vind jij het leuk om je spreekbeurt over handbal te houden? Dan hebben we goed nieuws! Met het handbal-spreekbeurtpakket kun je een leuke spreekbeurt houden voor je klasgenootjes.
In dat pakket zit een mooie poster met een handbalveld en een actiefoto van een speler of speelster uit het nationaal team! Ook krijg je stickers voor alle klasgenootjes, een spelregelflyer, een
sleutelhanger en een aantal uitnodigingskaartjes om de kinderen uit je klas een keertje te laten meetrainen bij onze club.
Lijkt je dit leuk?? Vraag dan nu
je spreekbeurtpakket aan op http://www.handbal.nl/jeugd/spreekbeurtpakket/ en zorg ervoor dat je alles over handbal kunt vertellen! Op de website vind je ook een leuke PowerPoint presentatie die je
misschien nog extra kan inzetten en nog meer informatie zoals de geschiedenis van handbal, filmpjes en nog heel veel meer om het nóg leuker te maken... Succes!
En... vraag je een spreekbeurtpakket aan voor 20 oktober, dan maak je kans op kaarten voor jou en je hele team voor de wedstrijd Nederland - Noorwegen op 2 november in Almere.

Klik hier voor de online versie van de NHV nieuwsbrief. Als je voor 20 oktober een spreekbeurtpakket aanvraagt kun je toegangskaarten voor een wedstrijd winnen.

A.s. donderdag speelt Wijhe 1 oefenwedstrijd tegen WVF

dinsdag 14 oktober 2014

Wijhe’92-1 heeft donderdag 16 oktober een oefenwedstrijd tegen zaterdaghoofdklasser WVF.

Aanvang van de wedstrijd is 20.15 uur in Wijhe.

Wijhe’92 op Facebook
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donderdag 16 oktober 2014

Wijhe’92 is nu ook actief op Facebook. Via de website en Twitter kon je onze club al volgen, maar vanuit het bestuur lag er de wens om ook op Facebook zichtbaar te zijn. Het voordeel van Facebook is
dat er langere berichten geplaatst kunnen worden dan op Twitter, het is interactiever en sneller dan de website én we verwachten nog meer mensen te kunnen bereiken. We hopen zo een ieder die onze
verenging een warm hart toedraagt op diverse media te kunnen informeren. Snelle nieuwtjes, leuke dingen binnen onze club, mooie foto’s: via Facebook komt het vanaf nu allemaal jouw kant op. Wel
even onze pagina liken hè?

Versterking redactie
Twee enthousiaste vrijwilligers, Jorn van Dijk en Anneloes van der Kolk, hebben de Facebookpagina opgezet en vormen nu de redactie. Zij hebben versterking nodig. Wil je ook een bijdrage leveren
aan het beheer van de Facebookpagina stuur dan een mail met je gegevens naar info@wijhe92.nl, óf stuur een berichtje via de Facebookpagina.

Nieuwe website spelregels: HandbalMasterz!

zaterdag 18 oktober 2014

Vanaf 1 september is er een nieuwe website in de lucht om de handbalspelregels te leren.
De website is ontwikkeld door het NHV in samenwerking met NOC*NSF om het leren van de handbalspelregels aantrekkelijk te maken. HandbalMasterz is vanaf nu hét medium om de spelregels te
leren en het spelregelbewijs te halen! 
Nieuwsgierig? Ga naar www.handbalmasterz.nl

’s nachts voetballen bij Wijhe ‘92 voor goed doel

dinsdag 21 oktober 2014

In de nacht van 25 op 26 oktober gaan veel teams voetballen bij Wijhe '92 en zetten zich hiermee in voor een heel goed doel: Kinderen met een spierziekte.

Lees hier meer over het toernooi.

In deze bijlage vindt u ook een link om te doneren!

Spelregelbewijs B junioren

donderdag 23 oktober 2014

De KNVB heeft afgelopen jaar gewerkt aan een spelregelbewijs voor alle jeugdspelers in Nederland; het maakt voetballers van jongs af aan vertrouwd met de regels en geeft hen meer inzicht in – én
begrip voor – beslissingen van de scheidsrechter. Met ingang van het seizoen 2014/’15 zijn tweedejaars B-junioren verplicht het spelregelbewijs te halen. Dat doen zij door middel van oefentoetsen en
een eindtoets op [link www.voetbalmasterz.nl]www.voetbalmasterz.nl.

Lees de volledige brief hier.

Tara te Wierik winnaar Nederlands Techniek kampioenschap

donderdag 23 oktober 2014

Dinsdag 14 oktober stond het Nederlands Techniek Kampioenschap op de kalender bij SC Overwetering. 45 Enthousiaste kinderen, voetballend bij verschillende verenigingen hadden zich opgegeven
voor deze geweldige voetbaldag. Deze dag werd georganiseerd door SC Overwetering in samenwerking met Sportpartners.

Tara te Wierik is kampioen geworden in de categorie meisjes. Zij gaat door naar de finaledag (26-okt) van NTK op Papendal.

Lees hier het volledige verslag.

In Memoriam Henk Smeenk

zondag 26 oktober 2014

Lees HIER het In Memoriam

Uitglijder Wijhe '92

zondag 26 oktober 2014

Wijhe ‘92 - SDC ‘12 1 - 5

Vanmiddag heeft ons 1e team dik verloren van SDC ‘12 uit Denekamp. Vanaf het begin liepen we eigenlijk achter onze tegenstander aan, omdat het “heilige vuur” ontbrak. Ons team toonde niet de inzet
en felheid die er tegen de gewonnen uitwedstrijd tegen PH wel was.
In de 12e min. voorkwam keeper Bram Neplenbroek dat SDC op voorsprong kwam. Hij kon nog net de bal van de schoen van een doorgebroken spits tikken, klasse redding.
5 min. later was het wel raak voor SDC. De razendsnelle Jouri Menisink kon vogelvrij een bal aannemen, passeerde op snelheid onze verdediging inclusief Bram en het was 0 - 1. Daarna gebeurde er
niet zoveel. Wijhe kwam wat beter in de wedstrijd en Paco Platenkamp kreeg een paar kansen om gelijk te maken. Ruststand 0 - 1.
Trainer Peter Jansen zal onze spelers in de rust ongetwijfeld gezegd hebben, dat er harder gewerkt moest worden, want het was Wijhe dat direct na rust een kans kreeg. De inzet van Niels Ruiter was te
zacht om de SDC keeper te verrassen.
In de 50e min. kwam de bal na een enorme uittrap van keeper Bram bij Paco Platenkamp die de bal uitstekend aannam, zijn tegenstander het bos instuurde en beheerst scoorde 1 - 1.
De vreugde was van heel korte duur, want in dezelfde min. werd het 1 - 2 door Jesse Holbeek die snoeihard in knalde nadat onze verdediging verzuimt had de bal weg te werken.
Keeper Bram zat er nog wel aan en blesseerde zich bij deze poging, speelde nog we even door en had geen schuld aan de 1 - 3 (60e min.) en 1 - 4 (63e min.) die invaller Mick Damhuis kon scoren. Het
werd hem ook niet echt moeilijk gemaakt door onze jongens.
Eddy Wichems kwam erin voor Niels Ruiter en Eddy had in de 72e min. kunnen scoren. Uit een corner van Tjidde Koopman kopte hij over.
Verdediger Bas Heutinck werd gewisseld voor de 16-jarige aanvaller Joey Platenkamp, die een paar leuke dingen liet zien. Keeper Bram kon niet verder en res.keeper Jordi Nijmeijer moest aan de bak.
Hij had geen schuld aan de 1 - 5 gescoord door Mick Damhuis die daarmee een loepzuivere hattrick aantekende. Kortom een off-day van onze ploeg, en dat moeten we maar snel vergeten.
Volgende week kunnen we onze borst natmaken want dan moeten we tegen de nr.2 van de ranglijst WSV uit Apeldoorn. Maar onze jongens kennende zal er dan zeker alles uit de kast gehaald worden
om een goed resultaat te krijgen. Tot volgende week.

Foto's Ineke van Wijhe (meer foto's op mijn facebookpagina en (straks) op Salland Voetbal)

Archief | Wijhe 92 http://www.wijhe92.nl/nieuws/archief

56 van 98 17-6-2019 10:13



Sponsor mogelijkheden bij Wijhe '92

donderdag 30 oktober 2014

Bij Wijhe '92 zijn vele mogelijkheden van sponsoring mogelijk. Zo kunt een een kleedkamer sponsoren, shirtjes sponsoren en uw reclameborden plaatsen. Maar Narrow Casting en de website bieden
ook mogelijkheden!

Bekijk alle mogelijkheden hier!
Of ga naar deze pagina.

Ben jij onze nieuwe jeugd- of juniorenscheidsrechter?

vrijdag 14 november 2014

Hou je van sport en van voetbal? Heb je op zaterdagochtend of-middag wat tijd over? Kun je beslissingen nemen en ben je 12 jaar of ouder? Dan zoeken we jou als jeugd- en/of junioren scheidsrechter!
Je ontvangt van de club de benodigde spullen om te kunnen fluiten en je wordt door een praktijkbegeleider van de club geholpen als je moet fluiten. Als je fluiten leuk vindt, biedt Wijhe ’92 ook diverse
scheidsrechteropleidingen aan, zoals de opleiding voor Pupillenscheidsrechter en de Basis Opleiding Scheidsrechter. Voor meer informatie en het opgaveformulier zie LINK

Opnieuw nederlaag voor Wijhe ‘92

zondag 2 november 2014

WSV - Wijhe ‘92 2 - 1

Helaas heeft ons 1e team vandaag opnieuw verloren. In Apeldoorn werd verloren tegen de nr. 2 op de ranglijst WSV. Wijhe begon ook niet goed aan de strijd. Vanaf het begin moesten de onzen
achteruit en kwamen de eerste 5 min. niet over de middenlijn. Echt gevaarlijk was WSV nog niet,

Ricardo Heerink was er weer bij en Rick Neplenbroek (A-jun.) stond in het doel i.p.v. broer Bram.

In de 13e min. hadden we geluk toen een afstandsschot boven Rick tegen de lat knalde. Een paar min. later werd het 1 - 0. Knullig balverlies van Bas Mulder stelde de snelle Ife Oduguwa in staat om
keeper Rick in de korte hoek te passeren.

Wijhe was niet in staat, middels verzorgd voetbal met opbouw van achteruit, in de wedstrijd te komen. Onder druk van WSV werd veelvuldig de lange bal naar voren gespeeld. Onze spitsen kwamen er
eigenlijk niet aan te pas. Verdediger Nick Dokman moest eraf met een blessure, Eddy Wichems verving hem en deed dat goed. Hij was menigmaal zijn tegenstander de baas en kon af en toe ook nog
mee aanvallen. Ruststand 1 - 0.

Na de rust deed Wijhe het beter. Nu werd er wel gecombineerd, duels werden nu wel vaak gewonnen. Kortom de mouwen werden opgestroopt. De gelijkmaker kwam in de 62e min. op het score bord.
Een aanval opgezet door Tjidde Koopman en Ricardo Heerink werd door de laatste omgezet in een goal. De bal rolde tergend langzaam in het doel van WSV.

Even later stonden we alweer achter. Tjidde Koopman maakte een onnodige overtreding op 18 meter van ons doel. De toegekende vrije trap werd onhoudbaar voor keeper Rick binnengeschoten. 2 - 1.

Vorige week was er hetzelfde aan de hand. Ook toen maakten we gelijk en 1 min. later stonden we weer achter. De moegestreden Ricardo Heerink werd vervangen door Niels Ruiter. WSV miste met
nog 20 min. te spelen een enorme kans om de score te vergroten. Bas Mulder werd nog gewisseld voor Jari van Wijnen, die zich goed liet gelden.

Wijhe ging 1 op 1 spelen achterin. Luuk Nijman werd naar voren gestuurd. Dat betekende dat de snelle spitsen van WSV nog meer ruimte kregen. Ife Oduguwa liep Douwe Booij eruit en Chris Roos
hanteerde de noodrem binnen de 16 m. Rood voor Chris en een penalty tegen. De bal werd door Jamarro Diks tegen de lat geschoten.

In de slotfase ging Tjidde Koopman nog eens op de solo tour. Helaas belandde zijn schot tegen de binnenkant van de paal.

We hadden, al zou het misschien teveel van het goede zijn, hier toch wel een punt kunnen halen.

2 eigen fouten betekende ook 2 tegen treffers. Daar moeten we slimmer worden.

16e min. 1 - 0 Ife Oduguwa
62e min. 1 - 1 Ricardo Heerink
63e min. 2 - 1 Jamarro Diks

Beluister hier de nabeschouwing.

Volgende week thuis tegen Schalkhaar.

Foto's Ineke van Wijhe

Kansloos verloren

zondag 9 november 2014

Wijhe’92 - Schalkhaar 1 - 3

Helaas heeft ons eerste team vandaag opnieuw een kansloze nederlaag geleden. Tegenstander Schalkhaar dat 2 punten minder verzameld had was op alle fronten de betere ploeg. Wat er aan de hand is
met de onzen dat moet de technische staf snel uitzoeken, want zoals er vandaag is gespeeld win je geen enkele wedstrijd meer. Het lijkt wel of de handrem erop zit.

Vanaf het begin van de wedstrijd was dit al duidelijk. De ploeg stond niet goed, de meeste duels gingen verloren. Ook was men niet bij machte om de bal in bezit te houden.

Schalkhaar was veel beter bij de les. In de 8e min. ging de bal rakelings voor ons doel langs. Even daarna kropen we door het oog van de naald,

Pas in de 21e min. was er de eerste kans voor Wijhe. Op aangeven van Marijn Platenkamp schoot Ricardo Heerink naast. In de 28e min. werd het 0 - 1 door Jasper Broekhuis, de kleinste man van het
veld, die uit een mooi genomen vrije trap geheel vrijstaand de bal inklopte. Tot aan de rust gebeurde er niet veel meer.

Onze vele supporters zullen allemaal gedacht hebben dat de zaken wel rechtgezet zouden worden in de 2e helft, maar ze kwamen bedrogen uit. In de 49e min. werd opnieuw Jasper Broekhuis geen
strobreed in de weg gelegd en zo kon hij met een bekeken schot de 0 - 2 aantekenen.

Trainer Peter Jansen greep in. Bas Mulder en Ricardo Heerink moesten eraf, Nick Dokman en Niels Ruiter kwamen erin. Nick Dokman een jongen met een geweldige instelling liet wel zien hoe je duels
moet winnen. Als onze spelers allemaal zo’n mentaliteit zouden hebben…..

Het werd nog erger, de beker was nog niet leeg. Met een bekeken schot was het Justin Bootsveld die de bal fraai in de bovenhoek krulde 0 - 3.

In dezelfde min. werd het nog 1 - 3 door Eddy Wichems, maar dat was een doekje voor het bloeden. We staan na deze nederlaag dichtbij de gevarenzone en moeten weer naar onderen kijken. Het is
haast nog nooit voorgekomen dat een gebrek aan inzet de oorzaak was van een nederlaag, maar na de zeperd tegen SDC en vandaag is dat wel het geval.

Het is zaak dat Peter Jansen en zijn assistenten de boel weer snel op scherp krijgen, maar hen kennende komt dat wel goed.
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Beluister hier de nabeschouwing.

Zaterdag a.s is er de bekerwedstrijd tegen hoofdklasser Berkum.

Handbal Wijhe 1 tegen Voorwaarts

zaterdag 8 november 2014

Dit beloofde een spannende wedstrijd te worden tussen de bovenste teams in de hoofdklasse B. In een zeer goed gevuld sporthal begonnen wij met gezonde spanning begonnen we aan de wedstrijd
tegen medekoploper Voorwaarts. We gingen in het begin gelijk op, doordat onze verdediging goed stond konden wij wat uitlopen. De eerste helft konden we gecontroleerd uitspelen en wisten we een
voorsprong op te bouwen. De ruststand was 17-12 in het voordeel van Wijhe.

In de rust kregen we te horen dat we op snelheid moesten blijven spelen. Na de rust hielden we ons niet goed aan deze afspraak en Voorwaarts kwam terug tot 1 punt verschil. Voorwaarts moest op dat
moment meer risico nemen in de verdediging om op voorsprong te komen. Daardoor kregen wij de ruimte en kregen onze hoeken de mogelijkheid om te scoren we wisten de voorsprong uit te bouwen.
De eindstand was 29-23 in het voordeel van Wijhe. We zijn erg blij met deze punten. Met vol vertrouwen gaan we op naar de bekerwedstrijd tegen Wesepe!

Publiek bedankt dat jullie ik grote getalen aanwezig waren en voor jullie support. We zien jullie dan ook graag terug aankomende dinsdag om 19.30 in het SPOC. Dit beloofd weer een spannende
wedstrijd te worden.

Pauline 7, Janine 5, Sharina 4, Marjon 4, Maud 3, Mareille 2, Anouk 2, Cheryl 1

Wijhe 1 speelt zaterdag 15 november thuis tegen Berkum!

dinsdag 11 november 2014

Dit betreft de bekerwedstrijd Wijhe’92-1 – Berkum-1.

De wedstrijd is zaterdag 15 november met aanvangstijd 14.30 uur.

Ledenvergadering Wijhe’92 in teken van aangepast vrijwilligersbeleid

woensdag 19 november 2014

Wijhe’92 houdt op maandagavond 24 november om 20.00 uur de jaarlijkse algemene ledenvergadering in haar kantine ‘De Verlenging’. Wijzigingen in de samenstelling van het
hoofdbestuur en aanpassing van het vrijwilligersbeleid zijn speerpunten waarover inspraak van de leden wordt gevraagd.
Algemeen voorzitter Martin Westerbeek kan herbenoemd worden. Scheidend voorzitter van de handbaltak Edwin Rozeman treedt af, maar een vervanger is nog niet gevonden. Daarnaast staat de functie
Communicatie en Activiteiten op vacant. Hoe kunnen beide functies toch ingevuld worden?
Ook wordt gediscussieerd over de aanpassing van het vrijwilligersbeleid, omdat het steeds lastiger wordt om alle functies bij de vereniging in te vullen. Het bestuur wil toestemming van de leden dat de
lijn wordt dat iedereen iets moet willen doen binnen de vereniging, maar over opties voor de exacte invulling daarvan wordt met de leden overleg gepleegd. Uiteraard is er aandacht voor de financiële
kant van de club: het jaarverslag, de resultaten en begroting worden besproken met de leden. Ook dient een nieuw lid van de kascommissie benoemd te worden.
Alle leden en vrijwilligers vanaf 16 jaar zijn van harte uitgenodigd. Aanvang 20.00 uur. De volledige agenda is HIER te vinden.

Mededeling van de beheergroep

dinsdag 18 november 2014

Het komt de laatste tijd regelmatig voor, dat men zich niet houdt aan de door-de-weekse
veld- en kleedkamerindeling, zoals die op het publikatiebord staat vermeld.
Dit geeft ergernis bij andere teams en dit is ook niet de bedoeling van een zorgvuldig samengesteld schema.
Tevens is het schema per 17-11-2014 op enkele punten aangepast.
Wil iedereen zich aan dit schema houden: Veld en kleedkamer indel.

Ook is na 15-11-2014 het eerste gedeelte van de blik- en bezemcompetitie afgelopen. Klik HIER om deze in te zien.
Het is een nek-aan-nek race geworden tussen de B1 en B3 die geen van beiden de overwinning uit handen wilden geven.
Daarom is besloten om beiden de prijs toe te kennen, zie bijgevoegd schema.
Wij verwachten zowel de B1, als de B3, voor de eerstkomende thuiswedstrijd
om een half uur schoonmaakwerkzaamheden uit te voeren.

De B1 en B3 worden hiervoor benaderd.

Beheer Wijhe '92

Handbal Dames 1 wedstrijdverslag B.D.C.

dinsdag 18 november 2014

Hierbij het verslag van de wedstrijd van dames 1 van afgelopen zondag 16 november 2014 tegen Auto Smeeing/B.D.C. DS1.
Vanuit de Mac evalueren we de wedstrijd even en komen we tot de conclusie dat we een goeie pot hebben gespeeld. Maar door dwalende beslissingen van de scheidsrechters ontstonden er vaak situaties
die bestonden uit 4 tegen 4 of 5 tegen 5 waaruit blijkt dat we ook dan met onze koppen blijven handballen. Door een sterke verdediging en goeie aanvallen lopen we uit naar een 7-14 ruststand. In de 2e
helft hebben we dit spel vastgehouden wat de uitslag op 15-29 bracht.

Doelpunten: Pauline 7, Janine 6, Marion 5, Sharina 4, Rowie 2, Lorén 2, Maud, Mareille, Anouk

Lees nu het jaarverslag 2013-2014

donderdag 20 november 2014

In het jaarverslag worden de plannen en speerpunten van het afgelopen jaar beschreven en toegelicht. Tevens wordt verslag gedaan van bijzonderheden die zich het afgelopen jaar hebben voorgedaan
binnen de totale vereniging op diverse fronten. Ook de resultaten van zowel de voetbal als de handbalteams vindt u hier terug inclusief de huidige ledenaantallen. Tenslotte wordt ook alvast
vooruitgeblikt. Wat zijn de plannen voor dit seizoen? Lees daarom het jaarverslag.

Lees het jaarverslag HIER

Dramatische Nederlaag tegen hekkensluiter KOSC

zondag 23 november 2014

KOSC - Wijhe ‘92 6 - 1.
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Opnieuw heeft ons 1e een dikke nederlaag geleden in de uitwedstrijd tegen hekkensluiter KOSC.
Deze nederlaag is simpel te verklaren; De voorhoede kan niet scoren en achterin worden de goals wel heel gemakkelijk weggegeven. Vooral bij corners en vrije trappen van de tegenstander houden de
weer talrijk aanwezige Wijhe supporters hun hart vast.
Vooral in de 1e helft was Wijhe de betere ploeg en had zeker drie 100% kansen en nog een paar beste mogelijkheden, Helaas konden we het net niet vinden. KOSC daarentegen was heel erg
doeltreffend. Al hun kansen werden omgezet in doelpunten.
Het hoofdveld van KOSC was afgekeurd en er moest uitgeweken worden naar het kunstgras veld. Zeker geen nadeel voor de Wijhe spelers die aan kunstgras gewent zijn.
In de 10e min. ging het weer fout bij een corner. Hoe de afspraken daar liggen? Ruben Baanstra kon van dichtbij inkoppen. 1 - 0.
In de 32e min. werd het zelfs 2 - 0 door Wouter Engbers, die ongehinderd op on rukken en vanaf een dikke 30 meter een kanonskogel afvuurde die net naast de paal het doel invloog. Keeper Bram was
kansloos. Ondertussen zagen we kans om de beste kansen om zeep te helpen.
Paco Platenkamp, Tjidde Koopman, Nick Dokman, Remco Frederiks (1 tegen 1) en Eddy Wichems wisten hier geen raad mee. Ons spel was beter maar we stonden wel met 2 - 0 achter de 1e helft.
De trouwe supporters hadden er gezien het spel en de gecreëerde kansen best nog wel vertrouwen in een goede afloop, maar dat was van korte duur. Opnieuw uit een corner kopte Coen Vennegoor de 3 -
0 tegen de touwen. Remco Frederiks werd gewisseld voor Niels Ruiter.
Wijhe drukte KOSC achteruit maar moest uit een counter van KOSC opnieuw een treffer incasseren. Jorrit Weierink tekende voor de 4 - 0.
In dezelfde minuut kon Paco Platenkamp iets terug doen. Uit een voorzet van Tjidde Koopman kopte hij knap de bal achter keeper Joost Peters van KOSC.
De beker was nog niet leeg voor Wijhe. Scheidsrechter Mulder die zeker geen beste dag had, zag als enige een handsbal van Eddy Wichems binnen de 16m. En gaf een penalty. Eddy Wichems, die het
gelijk aan zijn kant had protesteerde en kon met rood vertrekken.
De penalty werd benut door Harm Bossink. Nick Dokman ging eruit en Ricardo Heerink kwam erin. Ook Chris Roos werd gewisseld voor Bas Heutinck. Even daarvoor had Chris geel ontvangen van de
warrig leidende scheids, die niet gezien had dar er 2 ballen in het spel waren en daarvan werd Chris de dupe toen de 2e bal tegen de speelbal trapte. Een onterechte gele kaart. Chris werd hier zo boos
over, dat het ook beter was dat trainer Jansen hem wisselde.
Het werd zelfs nog 6 - 1 uit een terecht gegeven penalty. Luuk Nijman hield zijn tegenstander vast binnen de 16m. Harm Bossink scoorde zo zijn 2e goal.
Een dure nederlaag. Ons spel is niet slecht. Kansen zijn er genoeg, maar het wil niet lukken. Verdedigend zijn we kwetsbaar en het zelfvertrouwen is niet groot en het echte “heilige vuur” ontbreekt.
Werk genoeg voor trainer Peter Jansen, Volgende week komt koploper Tubantia op bezoek.
Een prachtige gelegenheid om het tij te keren.

Beluister hier de nabeschouwing

Wijhe’92 gaat vrijwilligerswerk verplicht stellen

dinsdag 25 november 2014

Op maandagavond 24 november hebben de aanwezige leden en vrijwilligers tijdens de algemene ledenvergadering ingestemd met het voorstel om vrijwilligerswerk verplicht te stellen. Als je
(ouder van een) lid bent of wordt van Wijhe’92 dan moet je ook een vrijwilligerstaak uitvoeren. Luid applaus gaf treffend aan dat algemeen voorzitter Martin Westerbeek mag aanblijven en
er werd na zeven verdienstelijke jaren afscheid genomen van communicatieman Gerrit Pieter Roetert Steenbruggen. De club staat er financieel goed voor, mede door flink toegenomen
kantine-opbrengsten.

Hoewel het regionaal en landelijk bij veel clubs al heel gewoon is om verplicht taken uit te voeren voor je club, wilde men hier bij Wijhe’92 liever niet aan. Om de club echter vitaal en leefbaar te
houden zijn er extra handen nodig. De club vrijwilligers is te klein voor de veelheid aan taken die uitgevoerd moeten worden. Samen werd gekeken naar manieren om het vrijwilligersbeleid aan te
passen. Na een brainstorm in kleine groepen kwamen diverse voorstellen naar voren, drie daarvan werden tot concrete actiepunten benoemd. Allereerst is afgesproken dat alle huidige en nieuwe leden
vanaf 16 jaar en ouders van leden onder de 16 jaar een taak moeten uitvoeren. Ten tweede vonden de leden het belangrijk dat vastgelegd wordt wanneer iets er ‘gewoon bij hoort’ (kleding wassen,
vervoer naar uitwedstrijden, kantinedienst draaien, etc.) en wanneer iets een vrijwilligerstaak is. Bovendien is een taakomschrijving wenselijk waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen taken waar je
technisch handbal- of voetbalinzicht voor nodig hebt en taken waarbij je ‘je handen en hoofd gewoon goed moet hebben staan’. Ten derde vond men het van belang dat de randvoorwaarden goed
geregeld zijn, denk hierbij aan begeleiding, hulp bij het maken van trainingen, een vast aanspreekpunt, etc. Spontaan werd een zeskoppige commissie gevormd die het nieuwe beleid op korte termijn uit
gaat werken.

Afscheid werd genomen van Gerrit Pieter Roetert Steenbruggen. Ruim zeven jaar heeft hij alle communicatie en activiteiten voor de club gecoördineerd. Deze sportman in hart en nieren legt zijn
bestuurstaak neer, maar beloofde nog wel een en ander te blijven doen. In het licht van de avond sprak hij ook zijn zorgen uit aan de hand van een voorbeeld: “Op het moment dat bestuursleden zelf
maar koffie gaan schenken bij wedstrijden, terwijl de tribune wekelijks tjokvol zit met ouders, leden en supporters, dan is de verhouding toch wel wat scheef. We moeten het samen blijven doen, vele
handen maken licht werk.” Aftredend handbalvoorzitter Edwin Rozeman bracht verslag uit over de stand van zaken bij de handbaltak, hij benadrukte ook het nijpend tekort aan vrijwilligers.
Voetbalvoorzitter Alexander Westenbrink legde nog even de nadruk op SAAMPIES; naast de sportprestatie staat plezier in de sport en je samen inzetten voor de vereniging hoog in het vaandel.

Tot slot bracht penningmeester John Strijdveen financieel verslag uit. De club doet het goed en is financieel gezond zo lieten de jaarcijfers van het afgelopen seizoen zien. Om de begroting in balans te
houden is een kleine contributieverhoging voor de komende twee jaren nodig. Hiermee stemden de leden in. Sponsorinkomsten blijven heel belangrijk en zijn zeker niet vanzelfsprekend. Het afgelopen
jaar is de kantine onder handen genomen en gemoderniseerd. De kantine-inkomsten zijn flink toegenomen, het nieuwe muntensysteem werkt goed en de donderdagavond is weer een gezellige
clubavond. Bennie Voorhorst stelde namens de kascommissie voor om het bestuur over de financiële cijfers van het afgelopen seizoen decharge te verlenen. Kort hierna sloot Martin Westerbeek de
vergadering met de woorden: “Een volle agenda werd besproken, de betrokkenheid is groot, dank daarvoor. Mooie stappen zijn gezet, maar nu is het tijd voor een gezellig drankje”.

Meisjes- en damesvoetbal hebben nieuwe sponsor DW Makelaardij

donderdag 27 november 2014

DW Makelaardij is de nieuwe sponsor van het meisjes- en damesvoetbal.
Meisjes D-elftal laat zien dat de sponsor DW Makelaardij prachtig op het Wijhe'92 staat, zie foto!

Wijhe '92 bedankt DW Makelaardij voor deze sponsoring!

Mooi resultaat Grote Clubactie 2014

vrijdag 28 november 2014

De prijsuitslag van de grote clubactie is bekend. De trekkingslijst kunt u vinden op www.clubactie.nl/prijsuitslag .Wij willen alle lotenverkopers van de D en E teams van de voetbal en handbal van
Wijhe ’92 hartelijk danken voor hun grote inzet. Het resultaat is geweldig! Er zijn 1225 loten verkocht. De totale netto-opbrengst van de grote clubactie is voor Wijhe’92: € 2.857,40. Verder willen we
natuurlijk ook alle kopers hartelijk danken voor de steun aan onze club.

De beste lotenverkopers van Wijhe ’92 zijn:
1. Tara te Wierik met 86 loten
2. Jesse Berends met 52 loten
3. Isa Logtenberg met 51 loten
4. Rosalie van Norel met 40 loten
5. Roos heijmerikx met 27 loten
Deze lotenverkopers hebben inmiddels hun prijs gekregen.

Wijhe klimt uit het dal

zondag 30 november 2014

Wijhe ‘92 - Tubantia 1 - 1

Na 4 nederlagen achter elkaar is er eindelijk licht aan het eind van de tunnel. Vandaag heeft ons eerste zeer verdienstelijk gelijk gespeeld tegen koploper Tubantia. Vandaag werd er gespeeld zoals de
trouwe supporters altijd gewend; met passie en plezier. Waarom onze ploeg dat een paar weken niet op kon brengen, zegt u het maar.
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Trainer Jansen had hier en daar wat gewijzigd en dat kwam het team te goede. Douwe Booij was een linie gezakt en speelde nu centraal achterin samen met Nick Dokman. Luuk Nijman speelde op het
middenveld. Jari van Wijnen verving de onterecht geschorste Eddy Wichems rechts achterin en Jari deed het goed en ging voorop in de strijd.

De wedstrijd stond onder leiding van Dhr. Visser, die goed floot.

Direct na de aftrap wilde Tubantia laten zien dat ze de koploper in de 2e klasse J zijn en drukte Wijhe achteruit zonder gevaarlijk te worden. In de 9e min. had Wijhe een kans. Op aangeven van Tjidde
Koopman schoot Remco Fredriks over.

Even later werd het 0 - 1 door Ekrem Lok, die uit een mooie aanval knap inkopte. 10 min. later kreeg Tubantia een penalty. De slap ingeschoten bal kon makkelijk door keeper Bram Neplenbroek
gepakt worden. Er was veel strijd, maar gevaarlijk werden beide teams niet meer tot de rust.

Na de thee nam Wijhe het initiatief, maar de 1e kans was voor Tubantia. In de 52e min. was Remco Fredriks zijn tegenstander te slim af en zijn afgemeten voorzet bereikte de goed meegekomen Paco
Platenkamp die simpel kin kon tikken 1 - 1.

Er had nog meer ingezeten voor Wijhe maar helaas kon de doorgebroken Tjidde Koopman het net niet vinden. Hij schoot tegen de Tubantia keeper. Opzij leggen op Ricardo Heerink was een betere
optie geweest.

Beide teams gingen voor de winst, maat het bleef gelijk.

12e min. 0 - 1 Ekrem Lok
52e min. 1 - 1 Paco Platenkamp

Volgende week moeten we uit tegen Achilles ‘12 in Hengelo.

Handbaldames winnen van Pacelli

dinsdag 2 december 2014

Zaterdag stond de wedstrijd tegen Pacelli op het programma. Een wedstrijd die, blijkt uit het verleden, altijd lastig blijft. Voor ons was het dus van belang om de koppies erbij te houden, en de punten
niet uit handen te geven. Al vroeg in de avond vertrokken we richting Zieuwent om daar de twee punten op te halen.

Pacelli uit, altijd lastig. Dit bleek de eerste helft ook. Deze eerste helft verliep niet geheel gemakkelijk. Wij hadden veel moeite met de dekking van Pacelli. Het prikken deden ze vrij goed, waardoor wij
te veel onnodig balverlies leden. Daarnaast belemmerden ze onze snelle tegenaanval, waardoor wij toch even moesten omschakelen. Hoewel we eigenlijk de gehele eerste helft de voorsprong wisten te
behouden, waren we met z’n allen nog niet tevreden. Ruststand 9-14.

De tweede helft verliep gelijk al beter. Pacelli prikte minder waardoor onze aanvallen beter liepen. We wisten verder uit te lopen, en dat is ook te zien in de einduitslag: 19-31.
Het gevoel van verliezen is er niet geweest deze wedstrijd, maar het had wel wat scherper gekund. Het belangrijkste is dat de punten weer binnen zijn!

Aanstaande zaterdag spelen we om 20.15 thuis tegen Haarle. Wij hopen dat jullie ons dan weer komen supporten!

Vernielingen aan tribune Wijhe’92

woensdag 3 december 2014

Vandalen hebben vernielingen aangebracht op de tribune en bij een doelnet van Wijhe’92. In totaal zijn 32 stoelsteunen omgebogen, van maar liefst 4 rijen stoelen. Ook is schade aangebracht bij een
doelnet op veld 1. De club doet aangifte bij de politie. Na contact met de verzekering is duidelijk geworden dat de schade helaas geheel voor rekening van de club is.

Handbal 1 wint van Haarle 1

zondag 7 december 2014

De wedstrijd tegen Haarle verliep moeizaam. We speelden deze wedstrijd niet als een team waardoor veel individuele acties gemaakt moesten worden. Ook waren we vanavond niet scherp genoeg, veel
kansen gemist. De laatste tien minuten konden wij ons basisspelletje wel laten zien en konden we met 6 doelpunten uitlopen. Dit hadden we wel even nodig want het liep aardig gelijk op. Ruststand:
17-11. In de tweede helft hebben we wel wat mooie acties laten zien, zowel individueel als samenspel. We hebben in ieder geval onze doelstelling behaald, de 2 punten zijn weer binnen! Eindstand:
30-22. Deze zwaarbevochten wedstrijd laten we achter ons en op naar de volgende wedstrijd.

Doelpunten: Marion 7, Pauline 5, Maud 4, Loren 4, Janine 3, Mareille 3, Anouk W 2, Sharina 2

Wijhe zakt naar de staart van de ranglijst.

zondag 7 december 2014

Achilles 12 – Wijhe92 3 – 0

Wijhe heeft vanmiddag het goede optreden van vorige week tegen de koploper niet kunnen herhalen. In een koud en vochtig Hengelo is het 3 – 0 verslagen door Achilles12.
De thuisploeg nam vanaf het begin het heft in handen en was veel in balbezit. Het speelde de bal veel breed en kreeg van Wijhe daar ook veel tijd en ruimte voor. Er werd niet fanatiek gestoord en het
eerst halfuur speelt het spel zich vooral af op de helft van Wijhe.
De hoop op een succesvolle counter wordt meestal door een onnauwkeurige dieptepass teniet gedaan. Daar komen ook wel enkele gevaarlijke momenten voor het doel van Wijhe uit voort. Een bal op de
lat, een bal uit de hoek overgetikt en een flitsende reactie van Bram Neplenbroek voorkomen een achterstand. In de 27e min wordt Achilles speler Eilyo Orschein door het midden alleen op het doel van
Bram Neplenbroek afgestuurd en hij is doeltreffend. 1 – 0.
Wijhe gaat naar de rust toe wel wat gedrevener spelen en dat resulteert in enkele kansen.
De meest kansrijke is voor Tjidde Koopman die de verdediging, op een dieptepass van Marijn Platenkamp, eruit sprint, de uitgekomen keeper omzeilt. Hij komt iets te ver naar links en zijn schot met
links gaat naast het lege doel.
Na rust is Bas Mulder de vervanger van Remco Fredriks, die te weinig in het spel voorkwam. Aan het spel van Wijhe is te merken dat ze de wedstrijd wel willen kantelen. Er wordt aanmerkelijk meer
op de helft van Achilles12 gevoetbald. Nu is het Achilles die hiervan met een counter profiteert. Rogier Olthof komt in de 55e min op een pass van links in het midden door de verdediging van Wijhe en
ook nu weer alleen op Bram af. De ingeschoten bal wordt nog wel getoucheerd door hem, maar dat voorkomt niet dat de bal in de linkerhoek van het Wijhe doel verdwijnt. 2 – 0
Wijhe blijft wel druk zetten maar het is voelbaar dat het aan kracht ontbreekt om het verloop in de wedstrijd een andere wending te geven.
Uit de spaarzame momenten dat Achilles voor het doel van Wijhe komt krijgt het een corner. Het is de 86e min. als de bal uit deze corner in het duel bij de eerste paal door Bram met de vuist geschampt
wordt en in het eigen doel verdwijnt. 3 – 0.
Het was koud, nattig en winderig en deze uitslag brengt Wijhe in zwaar weer.

Voetnoot van de fotograaf

De fotograaf vond het ook koud, nat en winderig en stond de eerste helft te kletsen met de fotograaf van Achilles vlakbij het doel van Wijhe. Vandaar dat er 3 foto's op staan met onze keeper. De foto's
van de 2e helft konden veelal zo de prullenbak in vanwege het donkere weer.

Nieuwjaarswedstrijden
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dinsdag 30 december 2014

Op zondag 4 januari 2015 worden weer de traditionele Nieuwjaarswedstrijden gehouden.

Hieraan doen alle seniorenteams, 1 t/m 10, en het damesteam mee. Verder doen de 5 A-teams mee (incl. meisjes A). Als spelers van de invalpoule mee willen doen, moeten zij zich even melden bij de
seniorencommissie (Hennie). Dan worden zij bij één van de andere teams ingedeeld.

De aanvang van de wedstrijden is net als het voorgaande jaar, nl. 12.00 uur.

Het is de bedoeling dat alle spelers, trainers, begeleiders, scheidsrechters, etc. om 11.00 uur aanwezig zijn en onder het genot van een kopje koffie elkaar het beste wensen voor 2015. Dus in ieder geval
tijdig aanwezig zijn!

Wie tegen wie speelt, blijft een verrassing! Aansluitend is er de nieuwjaarsreceptie, deze begint om 14.30 uur.

En nu maar hopen dat het weer en de velden goed zijn.

Prettige feestdagen!
“De seniorencommissie”

Kabouterspelfeesten in regio Salland e.o.

woensdag 10 december 2014

Op zaterdag 10 januari 2015 wordt er een kabouterspelfeest bij Wijhe'92 georganiseerd.
lees verder >>

Peter Jansen blijft bij Wijhe’92

zondag 14 december 2014

Na constructieve besprekingen tussen 1e elftaltrainer Peter Jansen en het voetbalbestuur van Wijhe’92 is besloten dat Peter Jansen ook de hoofdtrainer blijft van Wijhe’92 in seizoen 2015-2016. Dit
wordt dan Peter zijn derde seizoen bij de Wijhese club. Het voetbalbestuur wenst Peter Jansen veel succes voor het lopende seizoen en uiteraard voor het nieuwe seizoen 2015-2016.

Ook het contract van de trainer van het 2e team Arjan van Weenum is met een jaar verlengd.

Handbaldames winnen van Heeten

zondag 14 december 2014

Zaterdag 13 december mochten we aantreden tegen Heeten, een ploeg die op de 10e plek staat.

Wijhe begon niet sterk aan de wedstrijd. Binnen no time stonden we 5-1 achter. Het leek erop dat wij de dames van Heeten met geen vinger mochten aanraken. Gebeurde dat wel, dan was het een 2
minutenstraf en een penalty. Doordat we niet goed wisten wat we met de situatie aanmoesten en vaak in ondertal stonden konden we onze verdediging niet goed neerzetten en bleven we aanvallend
teveel rommelen. Uiteindelijk konden we de laatste 10 minuten van de 1e helft een klein beetje snelheid terugvinden door een aantal breaks waardoor we met een minimale voorsprong gingen rusten:
11-12.

In de rust werd besproken om zoveel mogelijk ons eigen spelletje te blijven spelen en ons niet teveel te irriteren aan de dingen waar wij geen invloed op hadden.

Dit begon goed, direct in de tweede helft uit naar een 15-11. Verdedigen hadden we de zaken beter op orde waardoor we in de aanval wat meer rust vonden om de doelpunten te maken. Dit zorgde
ervoor dat we de wedstrijd rustig tot het eind af konden maken.

Al met al: de 2 punten zijn weer mee terug naar Wijhe. Fleur bedankt voor het meespelen!

Op naar volgende week waar we de steun van het publiek erg goed kunnen gebruiken! We spelen zaterdag 20 december thuis om 20.15 uur tegen Wesepe.

Doelpunten:
Sharina 6
Maud 5
Marion 4
Lorèn 3
Janine 2
Fleur 2
Mareille 1
Pauline 1
Anouk 1
Rowie 1

Knappe winst Wijhe ‘92

zondag 14 december 2014

Wijhe ‘92 - Suryoye Mediterraneo 4 - 1

Vanmiddag hebben de trouwe Wijhe supporters eindelijk weer eens een heerlijke voetbalmiddag beleefd. Na een dramatische serie van 4 nederlagen en 1 gelijkspel (wel tegen koploper Tubantia) liet het
team eindelijk weer zien waartoe het in staat is.

Onze gasten uit Enschede kwamen er in de eerste helft niet aan te pas en hun supporters moeten hetzelfde gevoel gehad hebben als de onze tijdens de al genoemde slechte reeks.. Hun ploeg had geen
bezieling en te weinig inzet. Daar komt nog bij dat ze op linie ver van hun doel af verdedigden. Dat was vragen om moeilijkheden. Vooral de supersnelle Tjidde Koopman maakte hier dankbaar gebruik
van.

In de 1e minuten al had Wijhe 2 mogelijkheden via Tjidde en de goed meegekomen Ricardo Heerink. 5 min. later was het wel raak. Uit een goed genomen corner van Tjidde kopte Ricardo knap de 1 - 0
tegen de touwen.

In de 10e min. waren onze gasten gevaarlijk, maar keeper Bram Neplenbroek greep goed in en klaarde deze klus bekwaam.

In de 22e min. werd het 2 - 0 door Tjidde Koopman die alleen op het doel af kon gaan na een slimme steekpass van Nick Dokman. Tjidde omspeelde knap keeper Felix van Berkel van Sur.M en scoorde
beheerst,

In de 31e min. werd het al 3- 0 door Paco Platenkamp die een op maat gegeven voorzet van Luuk Nijman snoeihard inkopte. Net voor rust moest Nick Dokman geblesseerd eraf. Bas Heutinck verving
hem voortreffelijk.
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Al direkt na rust kon Ricardo Heerink niet verder wegens een rugblessure. Remco Fredriks kwam in zijn plaats en speelde verdienstelijk, maar durft nog niet voluit te spelen. Remco je kan nog 10%
meer brengen als je altijd vol gas geeft. Dat deed Remco wel in de 50e min. toen hij na een mooie aktie Tjidde Koopman de kans gaf om opnieuw te scoren.

Sur. M gaf het nog niet op en het was aan keeper Bram te danken dat er niet gescoord werd.

In de 58e min. moest Bram toch de bal uit het net halen na een afstandsschot van Benjamin Can 1 - 3.

Onze gasten putten hier moed uit en Wijhe moest achteruit. Toch waren in deze fase de beste kansen voor Wijhe. Zowel Tjidde Koopman als Paco Platenkamp misten jammerlijk.

Toch werd het nog 4 - 1 door Paco die de bal na een knappe aktie van Tjidde Koopman binnen kon tikken.

Kortom een verdiende overwinning. Onze jongens hebben laten zien dat ze het nog kunnen en gaan met een goed gevoel de winterstop in. Ook spreekt het team via deze overwinning het vertrouwen uit
in trainer Peter Jansen die net zijn contact verlengd had. Hulde aan ons team en hun begeleiding.

2014 Programma Handbalweek-CHS Raalte

zondag 21 december 2014

Van 27 t/m 30 december 2014
Sporthal Tijenraan en Carmelhal RAALTE
Lees verder >>

Wedstrijdprogramma 2015

maandag 29 december 2014

In bijgevoegd programma zijn niet de weekend competitiewedstrijden opgenomen. Als er geen opmerkingen staan is de wedstrijd een oefenwedstrijd.

Download hier het overzicht

Gelukkig nieuwjaar!!!

donderdag 1 januari 2015

Wijhe '92 wenst iedereen een gezond, gelukkig en sportief 2015!

Actieplan KNVB 'Tegen geweld, voor sportiviteit'

dinsdag 6 januari 2015

……. en wat betekent dit voor Wijhe ’92?

Het actieplan Tegen geweld, voor sportiviteit beschrijft een set aan nieuwe maatregelen, evenals de intensivering van een aantal bestaande activiteiten. Het doel van het plan is helder: het tegengaan van
geweld en het bevorderen van sportiviteit op en rond de voetbalvelden. Het actieplan is tot stand gekomen mede dankzij de vele reacties van leden, de goede voorbeelden van verenigingen en het
meedenken van diverse belangenorganisaties.
Het merendeel van de in dit plan beschreven acties maakt onderdeel uit van het landelijke programma van het ministerie van VWS ‘Naar een veiliger sportklimaat’.
De meeste maatregelen gaan in werking vanaf het seizoen 2013/’14 en zijn alleen succesvol wanneer iedereen zijn of haar verantwoordelijkheid pakt. Iedereen die betrokken is bij een voetbalwedstrijd
heeft invloed, samen kunnen we veel bereiken.

Een overzicht van de maatregelen lees je hier.

Vrienden van Wijhe'92 naar PEC Zwolle

zondag 15 februari 2015

Geef je deze week nog voor het uitje van de "Vrienden van Wijhe'92" naar PEC Zwolle-Sc Cambuur op zaterdag 7 maart a.s. zie aankondiging

Wedstrijdverslag Fortissimo-Wijhe'92

zondag 11 januari 2015

In de eerste 5 minuten stond de dekking goed. Maar doordat we onze kansen niet afmaakten, kwamen we niet tot een grote voorsprong. Fortissimo kon ons makkelijk bijhouden en we hebben zelfs nog
een poosje achtergestaan. De keeper van Fortissimo stond erg goed en het scoren bleef lastig. De ruststand was 13-13.

De tweede helft lukte het om de voorsprong te pakken met steeds een verschil van 2 of 3 punten. Maar ook nu konden we niet echt uitlopen op Fortissimo. In de laatste minuten hebben we de wedstrijd
naar ons toe getrokken en de eindstand was 22-26.

Contracten zijn getekend!

vrijdag 16 januari 2015

Donderdagavond 15 januari zijn de contracten getekend door Peter Jansen, trainer van het 1e voetbalteam en Arjan van Weenum, trainer 2e voetbalteam .
Een moment om even bij stil te staan en op de foto ziet u Peter Jansen met John Voppen (secretaris Wijhe '92.
Her voetbalbestuur wenst de trainers veel sportplezier, wat hopelijk ook gaat resulteren in mooie uitslagen voor Wijhe '92.

Kabouterspelfeest Wijhe'92 10 januari 2015

vrijdag 16 januari 2015

Dames 1 van Wijhe'92 heeft afgelopen zaterdag 10 januari 2015 op een uitstekende wijze het kabouterspelfeest voor de H-jeugd verzorgd.
lees verder >>

Wijhe ’92 neemt deel aan Rabobank sponsoractie ‘Hart voor Salland’

vrijdag 23 januari 2015

Hierbij vragen wij iedereen die Wijhe ’92 een warm hart toedraagt en bankiert bij de Rabobank om lid te worden om in de periode van 13 en 23 maart te kunnen stemmen op Wijhe ‘92. Lid worden kan
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via deze link: klik hier.

Alleen klanten die lid zijn van Rabobank Salland kunnen vijf stemmen uitbrengen op hun favoriete vereniging(en) en/of stichting(en) in Salland. Niet elke klant is automatisch lid van de bank. Een klant
kan zich aanmelden voor het gratis lidmaatschap. Alleen klanten die zich uiterlijk 8 februari a.s. hebben aangemeld als lid, krijgen per post een persoonlijke inlogcode.

Hoe meer stemmen een vereniging of stichting ontvangt, hoe groter de donatie van Rabobank Salland aan deze organisatie. In totaal stelt de Rabobank € 140.000,- beschikbaar.
In de tweede week van maart ontvangen ruim 23.000 leden van Rabobank Salland een persoonlijke inlogcode. Hiermee kunnen zij van 13 tot en met 23 maart 2015 hun vijf stemmen verdelen over de
vereniging(en) en/of stichting(en) die zij een warm hart toedragen.
Lees hier meer over deze actie.

Bouwbedrijf Hemeltjen shirtsponsor A-teams

zondag 25 januari 2015

Lees hier alles over het nieuwe sponsorcontract met Bouwbedrijf Hemeltjen

Mededeling van beheer aangaande ballenbakken!

dinsdag 27 januari 2015

In de jaarvergadering eind 2014 is besloten dat teams die aan het eind van het seizoen, wedstrijd of trainingsballen missen, dit wordt verrekend met de teamvergoeding die aan het einde van het seizoen
wordt uitbetaald.

Lees hier verder en bekijk de indeling en inhoud van de ballenbakken!

Sponsoren van 1e team voetbal Van Gurp en Jansen

woensdag 28 januari 2015

Wij zijn als vereniging blij dat de namen van onze sponsoren Van Gurp en Jansen prominent aanwezig zijn op de shirts van ons 1e voetbalteam!

Er is een verandering aanstaande. De namen op de shirts blijven. Want op het shirt van ons eerste voetbalteam horen gewoon deze geweldige sponsoren!

De komende wedstrijden staat Van Gurp op de voorkant van het shirt en Jansen op de achterkant.

Vanzelfsprekend is dit een vervolg op afspraken gemaakt met Van Gurp en Jansen.

Denk aan onze sponsoren, zij denken aan onze vereniging!

http://www.jansenwijhe.nl
http://www.van-gurp.nl
https://www.kluswijs.nl vestiging Wijhe

Nieuws van de kledingcommissie Wijhe’92

woensdag 28 januari 2015

Wassen van kleding

Om de bedrukking van de shirts te sparen brengen nogmaals de wasvoorschriften onder de aandacht.

Attentie voor de wasvoorschriften en wordt met nadruk gevraagd geen wasverzachter te gebruiken. Testen hebben uitgewezen dat dit een nadelig effect kan hebben op de bedrukking. Niet meer doen
dus!

Dit voorkomt onnodige vervangingskosten! Wees zuinig op de spullen.

Wasvoorschriften kleding:

Om zolang mogelijk plezier te hebben van uw bedrukte kleding verzoeken wij u
de volgende punten zorgvuldig door te nemen en uit te voeren tijdens de wasbeurten:

1. altijd de wasvoorschriften die in het innaai-etiket staan opvolgen.
2. nieuwe kousen, shirts en broeken de eerste paar wasbeurten apart wassen.
3. maximaal op 40 graden wassen, mits anders staat aangegeven.
4. niet in de droogtrommel drogen.
5. sterk vervuilde artikelen niet weken maar direct wassen.
6. bij het wassen en centrifugeren de kleding naar binnen draaien zodat de opdruk beschermd is.
7. niet chemisch reinigen.
8. niet borstelen of krabben aan de opdruk in natte toestand.
9. niet wringen.
10. geen wasverzachter gebruiken!

Voor het volledige reglement zie HIER de bijlage.

Bedankt alvast!

Wedstrijdverslag OBW-Keukenland/Wijhe'92

zaterdag 31 januari 2015

25 jan. 2015 OBW- Wijhe ’92 eindstand 14-19 (11-10)
Afgelopen zondag een uit wedstrijd in Zevenaar. Van te voren afgesproken dat we er 100% voor zouden gaan!
De wedstrijd kwam wat moeilijk op gang. OBW wist het ons lastig te maken en wij hadden moeite om ons eigen spel te blijven spelen. Dit resulteerde in verschillende kansen, die er niet in gingen. In
de rust tegen een achterstand aankijken was niet wat we wilden. In de kleedkamer kwam met name naar voren dat we veel meters moesten maken in de verdediging. Ook mocht Susan haar eerste
minuten keepen na haar blessure. Het leek alsof ze nooit was weg geweest en ze heeft de wedstrijd kunnen draaien. We gaven niet op en bleven strijden voor de winst. Zo nu dus ook, samen hebben we
de wedstrijd met de verdiende twee punten kunnen afsluiten.
Komende zaterdag spelen we thuis tegen HVBS om 20.15

Handbaldames winnen van HVBS
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zondag 1 februari 2015

31 jan. 2015 Keukenland/Wijhe '92 – HVBS 28-13 (12-4)

Vanavond stond de wedstrijd tegen HVBS op het programma. HVBS staat op dit moment onderaan onze competitie, maar kijkend naar de wedstrijd van vorige week tegen OBW zegt de stand op de
ranglijst weinig. In tegenstelling tot vorige week wisten wij deze wedstrijd wel naar onze hand te zetten.
Dit werd als snel duidelijk doordat wij gelijk uitliepen naar een 5-0 voorsprong. Maar niks is gespeeld en we moesten ons koppie erbij houden. Verdedigend stond het goed en dit leidde ook tot de
rusttand van 12-4.
Dit was een wedstrijd waarbij het 2 minuten en penalty’s regenden. Deze werden vanuit onze kant goed benut. De tweede helft ging moeizamer dan de eerste helft. Hoewel er mooie aanvallen gespeeld
werden, werd er in de dekking minder hard aangepakt. Het speltempo van HVBS lag niet zo hoog waardoor wij ons in de dekking soms wat in slaap lieten sussen. Hierdoor reageerden we te laat wat
leidde tot een penalty. Dit is iets waar wij in zulke wedstrijden vaker last van hebben en voor ons dus een leerpunt. Boven dit alles hebben wij deze wedstrijd gewonnen met 28-13.
Volgende week spelen wij om 19.30 uit tegen de nummer 2 Voorwaarts (Jachtlust, Twello). Wij hopen dat jullie hier ook allen weer aanwezig zullen zijn! Wij hopen hier een mooie pot neer te zetten en
uiteraard de punten weer binnen te halen!

Oproep supporters DS1 Keukenland/Wijhe’92

maandag 2 februari 2015

Aanstaande zaterdag 7 februari speelt Dames 1 handbal van Keukenland/Wijhe’92 één van de belangrijkste wedstrijden van de competitie tegen Voorwaarts. Wijhe’92 roept daarom zoveel mogelijk
supporters op om mee te gaan naar Twello om onze dames aan te moedigen.
De inzet van deze wedstrijd is de kans op het kampioenschap voor beide teams. Voorwaarts heeft 2 punten minder en staat op plaats 2, maar de ploeg heeft een beter doelsaldo dan koploper Wijhe’92.
Voorwaarts is gedurende het seizoen beter gaan spelen, dus het belooft zaterdag een heel spannende wedstrijd te worden. Alle steun van de supporters is hard nodig. De wedstrijd begint om 19.30 uur en
is in sporthal Jachtlust, Jachtlustplein 5 in Twello.
Er wordt een bus beschikbaar gesteld voor 5 euro p.p. We vertrekken samen met het team om 17:30 uur vanaf het SPOC.
Opgave kan via een e-mail aan: karinleerkes@gmail.com . Vol is Vol.

Compostactie

zondag 8 februari 2015

Compost- en potgrondactie Wijhe’92
Van maandag 9 tot en met vrijdag 13 februari verkopen vrijwilligers van Wijhe’92 weer compost en potgrond aan de deuren. De opbrengst van deze jaarlijkse actie is essentieel voor het dekken van de
kosten van onze vereniging. De uitlevering van de zakken zal plaatsvinden op zaterdag 7 maart. Er kan zowel compost als potgrond besteld worden in zakken van 40 liter.

Mocht je de verkopers hebben gemist, dan kun je tot en met zondag 15 februari 2015 een nabestelling doen bij Marijn Marsman (marijnmarsman@ziggo.nl / 06-10984821).

De prijzen:
• 1 zak € 5,00
• 2 zakken kosten € 10,00
• 3 zakken kosten € 14,00
• Elke volgende zak kost € 4,00
Het maakt niet uit wat er besteld wordt, het aantal zakken telt!

Afgelastingen trainingsvelden

donderdag 5 februari 2015

Afgelastingen van de trainingsvelden is minimaal een uur voor aanvang van de trainingen op de site te vinden,
onder "Dienstrooster -- veld - kleedkamerindeling."
Hierop is ook te vinden de indelingen voor de zaterdag / zondag wedstrijden, en de aanpassingen bij door de weekse wedstrijden.

Op de valreep

zondag 8 februari 2015

Wijhe ‘92 - Stevo 2 - 1

1e min. 1 - 0 Luuk Nijman
43e min, 1 - 1 Erik Sonder
94e min. 2 - 1 Ricardo Heerink
Nadat koning winter een paar keer roet in het eten had gegooid kon er vanmiddag weer competitie gespeeld worden op ons sportpark “de Krijtenberg”. Stevo was de tegenstander. In Geesteren werd het
in de uitwedstrijd 1 - 1. Ook vandaag was er
niet veel krachtsverschil. De wedstrijd begon sensationeel. Al in de 1e minuut was het raak. De bal werd na een voorzet van Paco Platenkamp via een tegenstander binnen geschoten door Luuk Nijman.
Direkt daarna moest keeper Rick Neplenbroek, die zijn geblesseerde broer Bram prima verving, redding brengen. Wijhe moest achteruit en had geluk dat in de 14e min. de bal buiten het bereik van Rick
net voorlangs ging. Wijhe kreeg ook zeker kansen, maar Tjidde Koopman en Paco Platenkamp wisten hier geen raad mee, Ook Stevo had 2 beste kansen in de 32e min. In de 43e min. kwam Stevo op
gelijke hoogte. Uit een vrije trap vanaf de rechterkant werd de bal scherp voorgezet. Wijhe stond erbij en keek ernaar, maar dat deed Erik Sonder van Stevo niet. Van dichtbij tikte hij de gelijkmaker
binnen. 1 - 1.
In de 2e helft gebeurde er in hert begin niet zoveel. Het 1e gevaar kwam van Stevo uit een vrije trap. Keeper Rick redde bekwaam, wel ten koste van een corner. Zo langzaam aan werd Wijhe iets
sterker. Tjidde Koopman kreeg een beste kans, maar schoot tegen de Stevo keeper. Met nog een half uur te spelen werd Nick Dokman, die al een gele kaart op zak had, gewisseld. Zijn vervanger was
Nik Mulder, die zijn megastal bijna voor elkaar heeft, en nu weer tijd heeft gevonden om te voetballen. Fijn dat je er weer bent Nik en je deed het weer prima. Even later moest Tjidde Koopman er
geblesseerd vanaf. Remco Fredriks kwam zijn plaats.
Remco gaf wat hij had en was lastig voor de Stevo verdediging.
Er kwamen niet veel kansen meer. Paco Platenkamp had de beste, maar vrijstaand kopte hij de bal over. Beide ploegen gingen aan het wisselen. Bij Wijhe kwam Bas Heutinck er nog in voor Bas
Mulder. Beide ploegen leken tevreden met een puntendeling. Ricardo Heerink dacht daar heel anders over. In de slotseconde passeerde hij in de 16-m. van Stevo zijn tegenstander en schoot de bal in de
rechterbovenhoek. Prachtige goal en 3 punten voor onze ploeg.
Stevo mocht nog aftrappen, maar toen blies de beste man op het veld vandaag, scheidsrechter Wendling, voor de laatste keer.
Dinsdag a.s oefenen we tegen Colmschate en donderdag uit tegen Heino om 20.00 uur. Zondag a.s geen wedstrijd (carnaval) en op zondag 22 febr. moeten we uit tegen Voorwaarts uit Twello.

Oefenwedstrijden Wijhe '92 1

dinsdag 10 februari 2015

De aankomende periode zijn er 's avonds een aantal mooie oefenwedstrijden gepland:

10-2-2015 Wijhe '92 - Colmschate 20:00 uur
12-2-2015 Heino - Wijhe '92 20:00 uur
17-2-2015 Wijhe '92 - de Zweef 20:00 uur

Voorwaarts- Wijhe, topper in de hoofdklasse B
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dinsdag 10 februari 2015

Een overvolle sporthal Jachtlust in Twello was zaterdag het decor voor de topper in de hoofdklasse B.

Wijhe ’92 had als taak de eerste plaats op de ranglijst te behouden.

Bij verlies zou Voorwaarts in punten naast Wijhe 92 komen maar het doelsaldo was ten gunste van Voorwaarts waardoor de eerste plaats overgenomen zou worden. Voorwaarts ging erg goed van start en
al vanaf het begin nam men afstand . De gehele wedstrijd bleef deze afstand gehandhaafd van drie tot vijf doelpunten. Wijhe ’92 kon geen vuist maken en moest terecht de meerdere erkennen in een
goed spelend Voorwaarts. Mede door goed keeperswerk bleef het verlies nog binnen de perken. De uiteindelijke uitslag werd 23-17.

De kaarten zijn nog niet geschud maar het is duidelijk dat wij uit een ander vaatje moeten tappen willen wij een koppositie handhaven. Natuurlijk zal Voorwaarts dan ook nog een steekje moeten laten
vallen. Wat wij wel in de zak kunnen steken is de ondersteuning die wij kregen van het, in grote getale, meegekomen publiek. Bedankt dat jullie onze 12e man willen zijn. Wij gaan er van uit dat wij
jullie nog een hoop kunnen bieden en zien de volgende wedstrijd tegen BDC met vertrouwen tegemoet.

Jeugdkamp D-Handbal & D-Voetbal 2015

vrijdag 13 februari 2015

Ook dit jaar gaat de D-jeugd (handbal en voetbal) weer op kamp! Van vrijdagavond 12 juni t/m zondag 14 juni 2015.

Geef je voor 1 mei op!

Download HIER het opgave formulier
Download HIER de flyer

Voorwaarts maatje te groot voor Wijhe ‘92.

zondag 22 februari 2015

Voorwaarts - Wijhe ‘92 3 - 0

Een kleine 20 minuten was Wijhe gelijkwaardig aan de gastheren uit Twello. We hadden zelfs nog op voorsprong kunnen komen. In de 16e min. had Luuk Nijman uit eigenlijk de enige gevaarlijke
aanval van Wijhe kunnen scoren. Helaas schoot hij over.
Een paar minuten later was gepruts van Chris Roos er de oorzaak van dat Voorwaarts de leiding nam. Bruce Schotman tekende voor dit kadootje 1 - 0.
Even later ging Douwe Booij in de fout, en moest keeper Rick Neplenbroek een snoeiharde kopbal uit de hoek ranselen.
In de 33e min. floot scheidsrechter Bos niet voor een Voorwaarts overtreding. Zijn naamgenoot David Bos kreeg zo vrije doorgang en kon alleen op keeper Rick afgaan. Rick was kansloos en dat
betekende eigenlijk de nekslag voor Wijhe 2 - 0.
Net voor rust kon keeper Rick een bal niet vasthouden, zo kon Rick Timmerman de 3 - 0 binnentikken.
In de 2e helft gebeurde er weinig. Voorwaarts hoefde niet meer en Wijhe kon het vandaag niet. Voorwaarts had nog de beste kansen Trainer Peter Jansen probeerde nog met wat wissels het tij te keren.
Bas Mulder en Remco Fredriks gingen eruit Eddy Wichems en Niels Ruiter waren hun vervangers.
In de 77e min. werd Chris Roos gewisseld voor Bas Heutinck. Er veranderde niet veel, Voorwaarts bleef beter en won dik verdiend.
Volgende week is er de thuiswedstrijd tegen PH uit Almelo dat slechts 2 punten minder heeft.
Dus Uw steun is volgende week hard nodig.

19e min. 1 - 0 Bruce Schotman
33e min. 2 - 0 David Bos
42e min. 3 - 0 Rick Timmerman.

Marcel Dekker naar Sparta Nijkerk

maandag 23 februari 2015

Marcel,trainer van A1 en assistent-trainer van het 1e voetbalteam, vertrekt na dit seizoen naar Sparta Nijkerk als nieuwe trainer van de B1.

We willen Marcel bedanken voor zijn inzet de afgelopen jaren en wensen hem veel succes toe bij Sparta Nijkerk!

Lees hier meer.

Op weg naar een nieuw vrijwilligersbeleid

donderdag 26 februari 2015

Een groepje van enthousiaste leden is bezig met het verder vormgeven van het vrijwilligersbeleid. Aanleiding hiervoor was de oproep van het bestuur en het daarop volgende mandaat van de leden
tijdens de ledenvergadering in november 2014 om dit op te pakken. Er is behoefte aan nieuwe manieren om de vele vrijwilligerstaken elke keer weer in te vullen en de vereniging ook in de toekomst
draaiende te houden.
Het activeren van leden die nu nog niet of nauwelijks werkzaamheden verrichten is hierbij een belangrijke opgave. Het tijdens de ledenvergadering vastgestelde uitgangspunt dat in de basis elk lid (of
hun ouders bij jeugdleden) vrijwilligerstaken verricht, wordt meegenomen in de uitwerking van de plannen.
Voor het einde van dit seizoen zullen de contouren van het nieuwe beleid bekend zijn. Wordt vervolgd.

3 maart: 4-tegen-4 E-spelers toernooi

zaterdag 28 februari 2015

Aanstaande dinsdagavond om 17.30 zal er een toernooi plaats vinden tussen alle E-spelers van de jeugd uit Wijhe'92.
Ze zullen een 4x4 toernooi spelen met een individuele winnaar. De 1e jaars en 2e jaars spelen hierbij apart van elkaar.

Graag om 17:30 uur aanwezig zijn. Om 17:45 start het toernooi en deze duurt tot +- 19:15 uur.

Bekijk hier de flyer!

Tot dinsdag!

Blamage Wijhe '92

zondag 1 maart 2015

Wijhe ‘92 - PH 0 - 6

Vanmiddag heeft ons 1e team thuis een wanprestatie geleverd tegen PH uit Almelo, dat 2 punten minder had en op een nacompetitie plaats stond.
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De meeste van onze trouwe supporters dachten dat het na de nederlaag van vorige week tegen Voorwaarts wel goed zou komen, kwamen bedrogen uit.
Wijhe begon veel te slap aan de wedstrijd en dat mag men zich aanrekenen, want van vechtlust moet onze ploeg het wel hebben. Daarnaast worden er zoveel onnodiger fouten gemaakt, dat
het logisch is, dat er dik verloren wordt.
Al in de 3e min. ging het mis. Balverlies op het middenveld stelde Dewi Perik in staat om PH op voorsprong te zetten.
Bij het 2e en 3e doelpunt van PH ging het links in onze verdediging flink mis en konden nogmaals Dewi Perik en Nick Wennink namens PH scoren.
Ook na de thee kon Wijhe geen vuist maken. Trainer Peter Jansen bracht een aantal wissels in. Paco en Marijn Platenkamp werden vervangen door Dylan Kramer en Remco Fredriks, die hard
werkten maar ook het tij niet konden keren.
Opnieuw gepruts en besluiteloosheid waren er de oorzaak van dat PH uitliep naar 0 - 5. Beide doelpunten werden gescoord door Yorik Modderman.
De gifbeker was nog niet leeg. Het was Ruud Gasthuis die de eindstand op het scorebord zette. Het zal duidelijk zijn. Als onze ploeg op deze slappe manier blijft voetballen gaan we er op de
kop uit. De knop moet nu omgezet worden anders kon het wel eens te laat zijn.
Maar onze jongens kennende laten ze het daar niet op aan komen en gaat de beuk er volgende week in de uitwedstrijd tegen SDC er vol in. Vaak genoeg hebben ze laten zien dat het team in staat is om
geweldig te spelen met een tomeloze inzet. En dat is precies wat we nodig hebben om uit deze dip te komen.

3e min. 0 - 1 Dewi Perik
17e min. 0 - 2 Dewi Perik
40e min. 0 - 3 Nick Wennink
56e min. 0 - 4 Yorik Modderman
58e min. 0 - 5 Yorik Modderman
72e min. 0 - 6 Ruud Gasthuis

Beluister hier de nabeschouwing.

Hemeltjen sponsor A-jeugd

zondag 1 maart 2015

Zaterdag 28 februari 2016 speelde het A1-team voor het eerst in het shirt met shirt sponsor Hemeltjen.

A.s. woensdag: Beltona thuis wedstrijd

maandag 2 maart 2015

Aankomende woensdagavond 4 maart speelt Jong Wijhe ’92 weer haar eerste wedstrijd na de winterstop voor de Beltona beloften competitie. Het is een thuiswedstrijd tegen sv Helios en deze begint
om 19.30 uur.

wedstrijdverslag handbal dames 1

vrijdag 6 maart 2015

28 feb. 2015 Keukenland/Wijhe ´92 - Auto Smeeing/B.D.C. 34-21

Afgelopen zaterdag mochten we aantreden tegen BDC, de nummer 5 van de ranglijst.
We hebben twee weken geen wedstrijd gespeeld maar wel fel getraind. We weten wat ons te doen staat: winnen met ruime cijfers!

Vooraf aan de wedstrijd werd gezegd dat we de handrem eraf moesten halen en vol gas aan deze wedstrijd moesten beginnen.
We begonnen dan ook fel aan de wedstrijd. Dit resulteerde tot een ruime voorsprong. Dit kwam mede door onze goede dekking en we wisten elkaar goed te vinden.

Na de rust speelden we met minder tempo. BDC kon het conditioneel moeilijk bijhouden maar hier maakten wij te weinig gebruik van.
We hadden nóg ruimer kunnen winnen maar met deze 34-21 overwinning zijn we erg tevreden!

Volgende week staat de wedstrijd LHC op het programma. We spelen om 20.15 uur in Lemelerveld. Ook dan kunnen we jullie steun weer gebruiken! Graag tot volgende week!

Scores: Pauline 7, Mareille 6, Marion 5, Sharina 5, Maud 4, Lorèn 2, Anouk M. 2, Janine 2, Jessica 1

Knap herstel Wijhe '92

zondag 8 maart 2015

SDC ‘12 - Wijhe ‘92 0 - 3.

Na de dikke zepert vorige week tegen PH en de kansloze 1 - 5 thuisnederlaag waren we niet erg gerust op een mooi resultaat vandaag. Maar het kan raar lopen in de voetballerij. Gelukkig kon Nick
Dokman weer meedoen, want Nick verzaakt nooit en is een voorbeeld voor de ploeg wat betreft inzet en motivatie. Samen met Luuk Nijman vormden ze het hart van de verdediging. Jari van Wijnen
was weer fit en speelde als rechter verdediger.
Beide ploegen begonnen wat voorzichtig, maar zo langzamerhand trok Wijhe het spel naar zich toe. De 1e kans was voor Tjidde Koopman maar zijn schot was te zacht. Even later vloog de bal na een
schot van Paco Platenkamp net naast de paal.
Tjidde 2x en Paco kregen nog kansen. In de 26e min. wat het dan eindelijk raak. Nik Mulder speelde met een slim lobje Ricardo Heerink aan in de 16m. van SDC. Ricardo schoof de bal beheerst in de
rechterhoek 0 - 1. Direkt na de aftrap van SDC werd het al 0 - 2 door Paco Platenkamp die een afgemeten voorzet van Tjidde Koopman knap binnenkopte.
Pas in de 36e min. was SD gevaarlijk toen de bal uit een vrije trap net overvloog.
Even later voorkwam de vanmiddag goed op dreef zijnde keeper Bram Neplenbroek, middels een fantastiche redding, dat SDC scoorde, Ruststand 0 - 2.
Zoals verwacht kwam SDC in de 2e helft sterk opzetten. Wijhe moest achteruit en kraag een aantal corners tegen. Uit een snelle counter van Wijhe kwam Tjidde Koopman alleen voor de keeper. Helaas
won de SDC keeper dit duel.
Met nog een half uur te spelen werd Jari van Wijnen gewisseld voor Eddy Wichems. Douwe Booij kreeg in een duel een bloedende hoofdwond. Johan Draaijer voorzag Douwes hoofd van een prachtig
verband en zo kon Douwe gelukkig verder, SDC voerde de druk nog wat op en we hadden geluk dat een schot van Niel Wenneger tegen de paal ging.
Paco Platenkamp en Tjidde Koopman werden gewisseld, Bas Mulder en Remco Fredriks kwamen erin. Uit een schitterende pass van Ricardo Heerink kwam Remco alleen voor de SDC keeper. Remco
bleef koel, omspeelde de keeper knap en bracht de eindstand op het scorebord.
Mooie overwinning en onze mannen hebben laten zien dat er wel gewonnen kan worden, mits de mouwen worden opgestroopt. Inzet en beleving hebben we volgende week zeker nodig in de
thuiswedstrijd tegen Helios waar in de uitwedstrijd kansloos met 4 - 1 van werd verloren.

26e min. 0 - 1 Ricardo Heerink
26e min. 0 - 2 Paco Platenkamp
84e min. 0 - 3 Remco Fredriks

100 jaar voetbal in Wijhe: wie helpt mee herinneringen ophalen?

vrijdag 13 maart 2015

Een werkgroep van Wijhe’92 is bezig om een aantal activiteiten te organiseren waardoor op zaterdag 19 september 100 jaar voetbal in Wijhe gevierd kan worden. Wijhe’92 gaat aan die mijlpaal
ruimschoots aandacht besteden en heeft daarvoor het één en ander nodig. De club zoekt historische beelden, maar ook oud selectiespelers die mee willen doen een aan reüniewedstrijd. Tot slot zijn oude
materialen van harte welkom. Samen hopen we zo herinneringen op te halen uit de tijd van v.v. Wijhe, s.v. IJsselboys en Wijhe ’92.

Lees verder
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Hart van Salland

donderdag 19 maart 2015

Beste fans van Wijhe’92, zoals jullie hopelijk weten kun je van 13 tot en met 23 maart stemmen op Wijhe’92 tijdens de actie Hart voor Salland van Rabobank Salland. Als je klant én lid bent van de
bank dan mag je in de actieperiode 5 stemmen weggeven aan je favoriete vereniging(en) en/of stichting(en). Je ontvangt als lid van de bank per post een speciale persoonlijke inlogcode waarmee je kan
stemmen.

Let op: je mag maximaal 2 van je 5 stemmen op dezelfde organisatie uitbrengen. De andere stemmen kun je uitbrengen op een andere vereniging of organisatie uit Wijhe (bijvoorbeeld de Wiejese
Diekdaegen). Elke stem die een club krijgt is geld waard. Onze vereniging kan een financieel extraatje erg goed gebruiken. Mag Wijhe’92 op jouw stem(men) rekenen?

Spinning Marathon Sportcentrum Leef Wijhe!

vrijdag 13 maart 2015

Mijn naam is Daniel Vloedgraven en in het kader van het organiseren van een evenement ben ik in gesprek gekomen met de ouders van Tygo en Fauvé uit Wijhe, die beide aan een spierziekte leiden.

Tygo is geboren op 12 juni 2007 en Fauvé op 28 maart 2009 en wonen in Wijhe. Beide hebben een progressieve zenuw-/ spierziekte SMA type 2.

Help mij mee om zoveel mogelijk geld op te halen voor het Spierfonds!! Fiets jij ook mee?

Jij kan helpen om 1 of meerdere rondes mee te fietsen, de kosten hiervoor zijn €7,50 per ronde elke ronde is een half uur.

Elke euro die hiermee wordt opgehaald gaat 100% naar het Spierfonds!!!

1e ronde: 09:30 – 10:00 uur

2e ronde: 10:15 – 10:45 uur

3e ronde: 11:00 – 11:30 uur

4e ronde: 12:15 – 12:45 uur

5e ronde: 13:00 – 13:30 uur

Geef je snel op als team zijnde of als individueel en steun het spierfonds! Jij doet toch ook mee!?

Opgeven kan bij de balie in de sportschool of stuur een mail naar balie@sportcentrumleef.nl, geef even aan welke ronde je wilt meedoen, meerdere rondes kan natuurlijk ook!

Zie de Facebook pagina!

Zie de poster

Erik Rijers blijft bij Wijhe’92

vrijdag 13 maart 2015

Erik Rijers blijft ook volgend jaar handbaltrainer van onze Dames 1.
lees verder>>

wedstrijdverslag handbal dames 1

zondag 15 maart 2015

za. 14 mrt. 2015 Keukenland/Wijhe '92 - Wessels Keukens/Pacelli 19-20

Vandaag stond de wedstrijd tegen Pacelli op ons progamma. We wilden hier een mooie pot van maken, helaas pakte dit wat anders uit dan we hadden verwacht. In het begin van de wedstrijd liep het nog
aardig gelijk op. De verdediging van ons stond redelijk goed. Op een gegeven moment liepen we met 4 punten uit. Totdat we aardig wat 2 minuten aan onze kant kregen door een paar domme fouten die
we maakten. Hierdoor liep Pacelli over ons heen. We hebben in deze wedstrijd ons eigen spelletje niet goed kunnen laten zien; overtal die we niet uit hebben gespeeld, geen goede druk en balverlies.
Waar wij de afgelopen weken op hebben getraind kwam er vanavond helaas niet uit. Snel op naar de volgende wedstrijd, we hopen op veel supporters want die kunnen we goed gebruiken!

Doelpunten: Pauline 6, Mareille 3, Janine 2, Jessica 2, Anouk M 2, Loren 1, Sharina 1, Maud 1, Ezra 1

Kabouter Mini Handbal Salland

zondag 15 maart 2015

Lees verder>>

Revanche Wijhe op Helios.

zondag 15 maart 2015

Wijhe ‘92 - Helios 4 - 0

Wijhe ‘92 heeft vandaag een geweldige teamprestatie geleverd door het hoger geklasseerde Helios te verslaan met 4 - 0. De uitwedstrijd destijds kansloos verloren met 1 - 4.
De manier waarop Helios het onderspit moest delven ging op een manier zoals de trouwe aanhang het graag ziet. Met strijd en passie ging men de strijd aan tegen 1 van de beste ploegen uit deze klasse.
Tactisch stond het goed, Helios kreeg geen enkele ruimte om hun supersnelle combinatiespel, in combinatie met supersnelle spitsen, op de mat te leggen.
Sander Krijns aanvalsleider van Helios kreeg geen enkele kans vandaag van de onverzettelijke Nick Dokman. Luuk Nijman was het slot op de deur en nam geen enkel risico achterin. Chris Roos en Jari
van Wijnen verdedigden met verve de vleugelspitsen.
Al in de 4e min. leverde dit een treffer op. Met een steekbal van Tjidde werd Douwe Booij op rechts vrijgespeeld. Douwe gaf een voorzet op maat naar Marijn Platenkamp die de bal fraai binnenknalde.
Daarna maakte Helios het spel. Wijhe loerde op een counter en kwam er een paar keer gevaarlijk door, maar de aanvallen werden (onterecht?) afgevlagd door de Helios grens.
In de 25e min. werd het 2 - 0 door Tjidde Koopman. Nu dachten velen dat het wel buitenspel was, ook de nu vlaggende Helios grens, maar de goed fluitende scheidsrechter Esen liet hem nu staan.
Tjidde pakte dit kadootje snel uit en dat betekende 2 - 0.
Daarna kon de scheidsrechter geen goeds meer doen bij de Helios spelers. Bij elk fluitsignaal gaven ze commentaar. Zo ook in de 38e min. Joel Waslander van Helios kreeg een gele kaart na een
duidelijke overtreding. Hij bleef mekkeren en kreeg er nog een gele kaart bij. Hij kon met rood vertrekken.
Net voor rust had Ricardo Heerink de wedstrijd kunnen beslissen, maar keeper Joel Geertman redde bekwaam.
Na de rust probeerde Helios het nog wel en zette Wijhe met 10 man onder druk. Wijhe profiteerde van de geboden ruimte in de 55e min. Marijn Platenkamp werd vrij voor de keeper gezet. Met een
prachtige lichaamsbeweging liet hij de Heliios keeper kansloos 3 - 0.
Helios geloofde het hierna wel en liet het lopen. Als onze ploeg alle kansen had benut zou de einduitslag met dubbele cijfers op het scorebord gestaan hebben.
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Het werd nog 4 - 0 door Ricardo Heerink op aangeven van Chris Roos.
Peter Jansen liet alle wissels nog invallen en zo konden Bas Mulder, Eddy Wichems en Remco Fredriks nog meedelen in de feestvreugde.
Onze ploeg en technische staf verdienden vandaag een grote pluim.
Het is nu zaak om deze vorm vast te houden en stabiel te blijven. Dus nu niet naast de schoenen gaan lopen, maar denken aan de volgende week, waar de thuiswedstrijd tegen WSV uit Apeldoorn wacht.
In Apeldoorn verloren we met 1 - 2. Dus ook dit kan rechtgezet worden.

4e min. 1 - 0 Marijn Platenkamp
25e min. 2 - 0 Tjidde Koopman
55e min. 3 - 0 Marijn Platenkamp
66e min. 4 - 0 Ricardo Heerink

WSV te sterk voor Wijhe '92

zondag 22 maart 2015

Wijhe ‘92 - WSV 1 - 3

Na de mooie overwinning vorige week tegen Helios was menig Wijhe supporter er van overtuigd dat dit vanmiddag wel eens herhaald zou kunnen worden. Al na een kwartier was het onze ploeg
duidelijk gemaakt dat dit niet het geval was.
WSV begon veel feller aan de wedstrijd en wonnen de meeste duels. Ook werd de Apeldoornse ploeg in het zadel geholpen door een paar grote persoonlijke fouten. Tjidde Koopman verspeelde op
eigen helft de bal, WSV schakelde razendsnel over naar de aanval en Olaf Kluitenberg rondde deze uitbraak doeltreffend af 0 - 1.
In de 13e min. wilde Tjidde terugspelen, maar had Jamarro Diks van WSV over het hoofd gezien, die alleen op keeper Bram Neplenbroek af kon gaan en beheerst scoorde. 0 - 2.
Wijhe kwam er eigenlijk niet aan te pas in de 1e helft. Pas in de 27e min. waren er kansjes voor Paco en Marijn Platenkamp. Tot aan de rust was WSV de betere ploeg.
Trainer Peter Jansen had voor de 2e helft Jari van Wijnen gewisseld voor Eddy Wichems. Douwe Booij ging laatste man spelen om met lange ballen onze spitsen aan het werk te zetten.
Maar het ging direkt al mis. Opnieuw Jamarro Diks brak uit, werd geen stroobreed in de weg gelegd door Eddy Wichems en dat betekende 0 - 3.
Pas daarna begon Wijhe te voetballen. WSV werd onder druk gezet en waren er kansen voor Marijn Platenkamp en Tjidde Koopman.
In de 78e min. maakte Ricardo Heerink de 1 - 3 uit een mooie aanval. Wijhe probeerde het nog wel. Bas Mulder en Dylan Kramer kwamen er nog in maar er veranderde niets meer. Verdiend verloren en
de les van vandaag is dat als we willen winnen we en vanaf het beginsignaal er vol in moeten knallen.
Dat moet dan volgende week maar gebeuren in de uit wedstrijd tegen Schalkhaar.

9e min. 0 - 1 Olaf Kluitenberg
13e min. 0 - 2 Jamarro Diks
47e min. 0 - 3 Jamarrk Diks
78e min. 1 - 3 Ricardo Heerink.

Dinsdag 24 maart: Wijhe '92 tegen jong Go Ahead Eagles

maandag 23 maart 2015

Wedstrijd begint om 20:00 uur
Sportpark Wijhe '92

Keukenland/Wijhe '92 DC1 KAMPIOEN!

maandag 23 maart 2015

21-3-2015 SV Schalkhaar DC1 - Keukenland/Wijhe '92 DC1, 12-22 (5-10).

Vandaag speelden we de kampioenswedstrijd tegen de nummer 2 Schalkhaar. Sommigen gierden de zenuwen door de keel. We hadden twee geblesseerde en twee speelsters met pijntjes bij ons.
Gelukkig speelde Maud weer mee.
De wedstrijd begon van onze kant heel goed. Al snel stonden we met 4 – 0 voor. Schalkhaar sputterde nog even tegen maar toch liepen we uit naar een 5-10 ruststand en hadden zelfs de geblesseerde
speelsters al even meegespeeld.
De tweede helft was bijna een copy van de eerste. Wij scoorden wat vaker als Schalkhaar en bouwden de score rustig uit naar een 12 – 22 eindstand. 7 Punten voor en nog twee wedstrijden te spelen,
dus kampioen! De blijdschap was van ieders gezicht af te lezen. De felicitaties van bestuur, ouders en supporters werden in vreugde aangenomen.
Dit was een prestatie van een team. We hebben een paar veel scorende speelsters, goede verdedigers en een paar goede alrounders. En wat te denken van de keepster. Op het ogenblik de beste van de
afdeling in haar leeftijdsklasse.
Meiden, van harte gefeliciteerd en ga zo door het volgende seizoen met beter worden in welk team je dan ook komt te spelen.

Doelpunten; Kim 8, Amanda 7, Rianne 3, Daniëlle 2, Bente en Eva 1.

Handbaldames winnen van Haarle

maandag 23 maart 2015

21-3-2015 Wedstrijdverslag Haarle/Auto Service DS1 - Keukenland/Wijhe ´92 DS1 15-30

Vandaag moesten we de punten tegen Haarle weer binnen halen. De wedstrijd verliep niet erg soepel. Onze dekking stond wel goed, ballen werden goed afgeblokt. Aanvallend misten we soms wat
scherpte waardoor we niet alle ballen in het netje kregen. Wel zetten we goede druk waardoor we makkelijk mensen vrij konden spelen. De tweede helft begon moeizaam, gelijk 3 doelpunten tegen
omdat we niet scherp genoeg waren. We hebben wel mooie individuele acties laten zien. Volgende week staat de wedstrijd Wijhe92 tegen Heeten op ons programma. Tot dan!

Rabobank voetbalmix toernooi

donderdag 26 maart 2015

Het jaarlijkse “Rabobank voetbalmix toernooi” van Wijhe ‘92 wordt dit jaar gehouden op zondag 7 juni.
Een toernooi waaraan zowel dames als heren van 15 jaar en ouder mee kunnen doen.
Hierbij is de gezelligheid net zo belangrijk als het presteren.
Dus ... noteer het in jullie agenda!

Verdienstelijk gelijkspel Wijhe ‘92

zondag 29 maart 2015

Schalkhaar - Wijhe ‘92 1 - 1

Vanmiddag heeft ons eerste verdienstelijk gelijk gepeeld in de uitwedstrijd tegen Schalkhaar.
De weersomstandigheden waren slecht, regen en een harde wind. Dat samen zorgde ervoor dat het een matige wedstrijd qua niveau werd. Vervelend werd het echter nooit. Beide ploegen vochten voor
war ze waard waren, zonder dat er veel kansen kwamen. Maar de spanning vergoedde veel.
Vanaf de aftrap moest Wijhe achteruit, Schalkhaar had het initiatief zonder echt gevaarlijk te worden. Pas in de 7e min. kwam Wijhe op de helft van de tegenstander en had in de 17e min. geheel tegen

Archief | Wijhe 92 http://www.wijhe92.nl/nieuws/archief

68 van 98 17-6-2019 10:13



de verhouding op voorsprong kunnen komen. Een kogel van Tjidde Koolman vloog net naast het Schalkhaar doel.
In dezelfde minuut maakte onze keeper Bram Neplenbroek een foutje, maar had geluk dat goaltjesdief Jasper Broekhuis dit niet afstrafte.
Tot aan de rust waren de ploegen gelijkwaardig. Ruststand 0 - 0.
Na de thee begon Schalkhaar direkt weer furieus. We hadden geluk dat de paal ons redde, nadat Nik Mulder de bal ongelukkig van richting veranderde. Ook raakte Schalkhaar nog een keer de lat.
Het kon niet lang goed gaan en in de 56e min. was het Jasper Broekhuis die onze verdediging inclusief keeper Bram het nakijken gaf met een schot in de korte hoek. 1 - 0.
De meeste Wijhe supporters dachten dat ons team deze klap niet meer te boven zouden komen, maar onder leiding van de onvermoeibare Nik Mulder en spelverdeler Douwe Booij, kwamen we af en toe
gevaarlijk uit de loopgraven middels snelle counters.
En het lukte. Na een mooie opgebouwde aanval werd het 1 - 1 door een knal in de bovenhoek. Douwe Booij joeg de bal met zijn chocoladebeen vanaf zeker 20 meter tegen de touwen. Prachtige goal.
Schalkhaar nam hier uiteraard geen genoegen mee en zette Wijhe opnieuw met de rug tegen de muur. Dit leverde hen een aantal corners op waar veel gevaar uit kwam.
In de slotfase redde keeper Bram een punt voor Wijhe door een snoeiharde kopbal over de lat te tikken. Het bleef bij 1 - 1 . Een zwaar bevochten maar zeer belangrijk punt.
2e paasdag is er de uitwedstrijd tegen buurman Overwetering uit Olst. Het wordt wel eens tijd om daarvan te winnen. Dus allemaal 2e paasdag naar Olst.

56e min. 1 - 0 Jasper Broekhuis
65e min. 1 - 1 Douwe Booij.

Meisjes 7-tal toernooi

donderdag 2 april 2015

Op woensdagmiddag 1 april werd het jaarlijkse meisjes 7-tal toernooi georganiseerd op de velden van Wijhe ‘92. Ondanks een paar pittige buien en veel wind werd het een prachtig toernooi. De meisjes
waren veelal goed voorbereid op dit toernooi en hadden veel plezier in het spel. Er werd gestreden om iedere meter en er zijn veel duels uitgevochten. Er waren veel supporters op dit evenement
afgekomen. De tribune zat aardig vol.

Het doel van dit toernooi was om sportiviteit en meisjesvoetbal aan de orde te stellen.
Dit is zeker gelukt.

De winnaar van dit toernooi is de Bongerd geworden. Tweede prijs ging naar de Matzer school gevolgd door de Tellegen school met een derde prijs. Allemaal van harte gefeliciteerd. Alle speelsters
kregen als aandenken na het toernooi een vaantje.

De Bongerd vertegenwoordigt Wijhe tijdens de volgende ronde schoolvoetbal in Lemelerveld op woensdag 20 mei.

We willen graag alle meesters/juffen en vrijwilligers bedanken voor de inzet.

De foto's zijn te vinden op de site van het wedstrijdsecretariaat van de pupillen: www.pupillenwijhe92.nl.

F en H jeugd zijn “Team van de week”

donderdag 2 april 2015

lees verder >>

Wijhe wint met 0-4 van Overwetering

maandag 6 april 2015

In tegenstelling tot vorige week waren de weersomstandigheden prima, geen stralende zon, maar lekker Hollands halfbewolkt.
Overwetering gaat direct vol van start en creëert zich de eerste minuten al enkele schotkansen. Wijhe is dan gelijk wakker en laat dat al in de 3e minuut zien door een mooie voorzet van Tjidde
Koopman op Marijn Platenkamp, zijn kopbal wordt tot corner verwerkt. De ingeschoten voorzet uit deze corner wordt door een uitgestoken arm van een Olster verdediger gestopt, maar de scheidrechter
vindt het geen penalty waard. Wijhe geeft wel zijn visitekaartje af.
Het spel gaat op en neer en Overwetering kopt een goed voor de goal gebrachte corner over. Gelijk countert Wijhe weer met een pass op de razendsnelle Tjidde, als hij aan de bal komt is er gelijk
dreiging. In de 11e minuut heeft zijn schot nog geen resultaat, maar een minuut later wordt hij prachtig in de diepte gelanceerd door Nik Mulder en rond hij zijn vrije doorloop prachtig af in de korte
hoek.
Dit geeft de ploeg uit Wijhe nog meer vertrouwen en ze gaan nog beter spelen. In de 17e min. Is het Paco Platenkamp die een mooie pass geeft op naamgenoot Marijn. Met een keurige aanname links op
de rand van de zestien, weet hij met een directe linkse de goalie van Overwetering te verschalken. 0 – 2.
Wijhe voetbalt nu helemaal vrijuit met Douwe Booij als leidende dirigent op het middenveld. Formidabel zoals hij regelmatig de bal over lange afstand prachtig op de voet van de medespeler legt.
Het is even heel spannend als in de 30e min een corner van Overwetering in een waar klutsspektakel via allerlei benen en de tussenkomst van Bram Neplenbroek toch niet in het Wijhe doel beland.
Wijhe is oppermachtig en blijft gedreven voetballen. Dat heeft na een kwartier Nick Dokman (wat een partij speelt die man weer vandaag) al een gele kaart opgeleverd, voor rust krijgt ook Douwe die
kaart gepresenteerd. Met een 0 – 2 stand gaan de jongens aan de thee.
Na rust is er hetzelfde beeld in de wedstrijd. Al blijft het risico van een aansluittreffer aanwezig. Overwetering moet nu komen en dat levert ruimte op voor de voorhoede van Wijhe. Wijhe krijgt
meerdere mogelijkheden om op goal te schieten, maar de meeste schoten missen de scherpte om de score verder op te voeren. Zo is er bv in de 55e min. een vrije trap voor Overwetering op 20 meter
van het Wijhe doel. De bal beland in de muur en leidt direct weer een counter in. Tjidde geeft mooi voor van rechts, maar Ricardo krijgt de bal niet goed onder controle. Dit blijft het beeld in de tweede
helft: Overwetering dringt aan, maar met weinig overtuiging en Wijhe countert er vrolijk op los.
Zo komt zelf Luuk Nijman, vandaag weer de degelijke sluitpost, helemaal van achter op om in de zestien van Overwetering de bal net iets te ver voor zich te spelen.
In de 68e min. wordt Tjidde gewisseld voor Remco Freriks.
Even later komt ook linksback Chris Roos goed door op links het doelgebied van Overwetering in. Zijn schot gaat in het zijnet.
In de 78e min komt Bas Mulder in de ploeg voor Marijn Platenkamp. Bas is gelijk betrokken bij de 0 – 3 door Ricardo Heerink mooi aan te spelen en zijn hoge inzet glipt door de handen van de keeper.
In de 81e min. wordt Chris Roos gewisseld voor Jari van Wijnen. Het is dan al duidelijk dat de punten vandaag mee gaan naar Wijhe. De eindstand komt op het scorebord als de 90 minuten zijn
gespeeld. Paco Platenkamp is het die deze op zijn lijst mag bijschrijven.
Het is vandaag het resultaat van een gedreven ploeg, die als team hebben gestreden met passie, gedrevenheid en met mooi voetbal. Hein Bouwhuis adviseerde uw verslaggever vooraf al het verslag kort
te houden, met de tekst: Wijhe was overweldigend.
Hij heeft ws weer ergens een kaarsje opgestoken!

12e min. 0 – 1 Tjidde Koopman
17e min. 0 – 2 Marijn Platenkamp
79e min. 0 – 3 Ricardo Heerink
90e min. 0 – 4 Paco Platenkamp

Foto's (207 stuks) zijn te vinden op www.pupillenwijhe92.nl.

Dames A1 net niet eerste in Franeker

maandag 6 april 2015

Afgelopen weekend stond er voor ons de jupitercup in Franeker op het programma. Vrijdagavond zijn we vertrokken en zaterdag na een niet al te goede nachtrust was om 12.15 onze eerste wedstrijd
tegen DSS uit Heemskerk. Karin en Sharina waren de eerste dag onze coaches. De eerste wedstrijd was op papier meteen de zwaarste tegen een team die net als wij jeugddivisie spelen, maar dan in het
Westen. Na een spannende wedstrijd waarin het heel gelijk op ging werd de eindstand 13-13. Een goed resultaat, waar we met z'n allen heel hard voor geknokt hebben. De tweede wedstrijd was tegen
Fortissimo die in dezelfde competitie speelt als DSS en dus voor ons weer een uitdaging. Na een heleboel mooie goals en hard werken in de verdediging was de uitslag 14-12 in ons voordeel. Nadat we
Karin en Sharina hadden uitgezwaaid, zijn we met z'n allen gezellig gaan bowlen. Daarna lekker eten en toch proberen een beetje rust te pakken. Na een iets betere nachtrust en een goed ontbijt
begonnen we de tweede dag met een wedstrijd tegen Minerva. We wisten dat het doelsaldo uiteindelijk zou gaan meespelen en dat we dik zouden moeten winnen van deze, op papier, mindere ploeg. De
aanval liep prima en we hebben dan ook veel gescoord, maar de verdediging was niet al te best waardoor we ook veel tegendoelpunten kregen. Dit leidde tot een uitslag van 17-14 in ons voordeel.
Daarna zijn we even bij elkaar gaan zitten en hebben we afgesproken dat we er alles aan zouden gaan doen om zo dicht mogelijk bij DSS in de buurt te blijven en gewoon heel veel plezier wilden
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hebben. De vierde wedstrijd was tegen Niedorp en wonnen we met 11-7, maar de beste wedstrijd van de dag was tegen de nummer 3 van de poule JHC. We wisten dat we met minimaal 11 punten
verschil moesten winnen om penalty's tegen DSS er uit te slepen. Vooraf leek dit eigenlijk een onmogelijke missie, omdat JHC in dezelfde competitie speelt als DSS en Fortissimo en dus een goed team
heeft. Ondanks dat gingen we er vol tegen aan en na een paar minuten stonden we al 5-1 voor en we zijn eigenlijk niet opgehouden. Na een heleboel tijdstraffen en een beetje pech op het einde met een
blessure bij JHC was de eindstand 16-6. We hebben er keihard voor geknokt en baalden dat het op 1 doelpuntje na net niet is gelukt en op doelsaldo zijn we dus tweede geworden. Ondanks dat hebben
we een super gaaf toernooi gespeeld en het ontzettend gezellig gehad. Karin, Sharina en Frits bedankt voor het coachen en Annelique voor de begeleiding!!
En natuurlijk Aniek van de B1, we vonden het heel gezellig dat je mee was en je hebt het super gedaan!!
Het was een top weekend!

Liefs de meiden van de A1

8e editie Klink Nijland IJssel Trophy

donderdag 9 april 2015

De Klink Nijland IJssel Trophy is een prachtig internationaal jeugdvoetbaltoernooi dat dit jaar voor de achtste keer wordt georganiseerd door Wijhe´92 in samenwerking met Euro-
sportring. De 8e editie van dit toernooi zal dit jaar plaatsvinden in het Hemelvaartsweekend: vrijdag 15 en zaterdag 16 mei.

Dit jaar is er wederom een internationaal deelnemersveld bestaande uit meer dan 40 teams. Er komen teams uit verschillende landen binnen Europa zoals Duitsland, Denemarken en Frankrijk. Dit houdt
in dat liefhebbers zich mogen verheugen op het aanschouwen van teams met spraakmakende namen zoals: SC Obersprockhövel, SFS Nord en Sporting Club Mechelen. Natuurlijk zullen ook
verschillende teams van Wijhe’92 de club vertegenwoordigen.
Het internationale jeugdvoetbaltoernooi is bedoeld voor jongens B, C, D en E-teams. De teams verblijven tijdens het toernooi allemaal op Summercamp Heino. Overdag komen ze naar het sportpark
van Wijhe’92 om sportief de strijd aan te gaan waarbij ook fairplay een belangrijke rol speelt. Naast het voetbal is er ook allerlei ander vertier te vinden voor de deelnemers.

De organisatie gaat er weer alles aan doen om er voor te zorgen dat alles op rolletjes loopt. Daarnaast is de inzet van vrijwilligers van groot belang en ook dit jaar zijn er weer meer dan 120(!)
vrijwilligers die enthousiast hun steentje zullen bijdragen. Wijhe’92 nodigt u van harte uit om tijdens het Hemelvaartsweekend een kijkje te komen nemen!

Wijhe '92 verslaat KOSC

zondag 12 april 2015

Wijhe ‘92 heeft vandaag opnieuw goede zaken gedaan door KOSC uit Ootmarsum te verslaan met 2 - 1 en staat nu strak in de middenmoot. De afstand van een nacompetitie plaats is nu 8 punten met
nog 4 wedstrijden te gaan. Daar staat KOSC na vandaag. KOSC zou bij winst Wijhe genaderd zijn tot 2 punten.
De overwinning mag zeker verdiend genoemd worden. Met goed verzorgd voetbal was Wijhe gedurende een groot gedeelte van de wedstrijd de betere ploeg.
Het 1e gevaar was in de 8e min. Nik Mulder bediende Tjidde Koopman op maat, Tjiddes schot ging voorlangs, de bal werd nog een paar keer op het KOSC doel geschoten, maar leverde geen treffer op.
Na een kwartier zag Paco Platenkamp zijn lobje net naast gaan.
KOSC was pas na een half uur spelen gevaarlijk middels een kopbal die net naast ging. Een vrije trap van Douwe Booij ging net naast en Marijn Platenkamp kreeg ook nog een kans, maar schoot te
zacht in.
Na de thee begon Wijhe sterk aan de 2e helft. Nick Dokman begon aan een rush van achteruit maar schoot naast. In de 57e min. kwam Wijhe op voorsprong. Tjidde Koopman trapte zijn brommertje
maar weer eens aan, vloog langs een paar tegenstanders, zijn voorzet bereikte Paco Platenkamp die de bal beheerst langs keeper Joost Peters van KOSC tikte, 1 - 0.
KOSC liet dit niet op zich zitten en drong Wijhe achteruit. Middels en paar corners en een slim genomen vrije trap ontstond er veel gevaar voor het Wijhe doel. Keeper Bram Neplenbroek was echter
steeds een sta in de weg en hield de nul.
In de 64e min. werd het toch 1 - 1 door Coen Vennegoor van KOSC, die de bal uit een voorzet knap binnenkopte.
Een paar minuten later kregen we een vrije trap op de rand van de 16 meter aan de rechterkant van het veld. Een mooie plek voor een linkspoot en die hebben we (nog). Douwe Booij ramde de bal zo
gigantisch hard onhoudbaar in de linkerbovenhoek dat iedere keeper kansloos zou zijn geweest. Prachtige goal en 2 - 1 op het scorebord.
KOSC gaf het nog niet op. Hun corners en vrij trappen waren gevaarlijk. Dankzij een paar fraaie reddingen van Bram hield Wijhe de voorsprong vast.
In de slotfase had Wijhe de score nog kunnen verhogen, maar inzetten van Chris Roos, Ricardo Heerink en Douwe Booij leverden niets op. Het bleef 2 - 1.
Volgende week moeten we naar hekkensluiter Suryoye-Mediterraneo uit Enschede.

Wijhe ‘92 - KOSC 2 - 1
67e min. 2 - 1 Douwe Booij
57e min. 1 - 0 Paco Platenkamp
64e min. 1 - 1 Coen Vennegoor

Promoveert Wijhe'92 D1 naar de hoofdklasse?

maandag 13 april 2015

Na een klinkende 6-2 overwinning op directe concurrent Be Quick'28 D1 kan Wijhe'92 D1 komende zaterdag bij winst in de uitwedstrijd tegen Oene D1 promoveren naar de hoofdklasse. Door de komst
van een 3e divisie voor D-pupillen promoveren dit seizoen zowel de nummer 1 als 2 van de competitie. De D1 laat bij winst zaterdag ploegen als Epe D1, WVF D1 en Be Quick'28 D1 achter zich en
moet alleen DOS Kampen D1 nog voor zich dulden (6 punten op dit moment). Theoretisch is het nog mogelijk om, met nog 3 wedstrijden te spelen, zelfs het kampioenschap binnen te halen.

Wij wensen de jongens zaterdag in ieder geval veel succes met hun wedstrijd!

Actie ‘Hart voor Salland’ levert € 1.480,81 op

woensdag 15 april 2015

De afgelopen weken hebben leden van Rabobank Salland tijdens de actie ‘Hart voor Salland’ hun stem uit kunnen brengen op verenigingen en stichtingen in Salland, zo ook op Wijhe’92. Elke stem was
geld waard en zodoende heeft onze vereniging een cheque ter waarde van €1.480,81 ontvangen. Een prachtig bedrag waarmee we veel moois kunnen doen. Bovendien een geweldig resultaat dat we
saampies hebben behaald. Hartelijk dank aan een ieder die op onze club heeft gestemd.

Er deden 309 verenigingen en stichtingen mee die opgedeeld waren in drie categorieën, te weten sport, cultuur en welzijn. In de categorie sport deden 107 verenigingen mee. Wijhe‘92 was met 373
stemmen zelfs de winnaar in deze categorie! Totaal onverwacht stonden we op het podium van een volle schouwburg in Deventer, waar de finaleavond was op 14 april.

Rabobank Salland gaat ook volgend jaar weer deze actie uitzetten, hopelijk kunnen we dan weer op uw stem rekenen.

Aanpassing trainingschema

vrijdag 17 april 2015

Het mooie weer doet zijn intrede, en dan komt de handbal weer buiten trainen.
Met ingang van maandag 20 April is de veld en kleedkamerindeling volgens bijgaand schema.
Wil iedereen zich aan dit schema houden.
Eventuele aanpassingen in dit schema, i.v.m. doordeweekse wedstrijden staan op het infoscherm.

Beheer Wijhe '92

Compost-en Potgrondactie brengt € 4423,55
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vrijdag 17 april 2015

Nog meer goed financieel nieuws voor Wijhe'92. De totale opbrengst van de Compost-en potgrondactie 2015 is uitgekomen op: € 4.423,55
Alle vrijwilligers, maar ook alle afnemers: bedankt!

Met vriendelijke groeten,

Marijn Marsman

Suryoye Meditarraneo – Wijhe 92

zondag 19 april 2015

Vandaag afgereisd naar Enschede voor de wedstrijd tegen de club met de mooiste naam uit de competitie Suryoye Mediterraneo. Prachtig zonnig weer en bij aankomst worden wij door de pas
aangetreden nieuwe bestuursleden rondgeleid in de in aanbouw zijnde kantine. Vooraf heeft Hein Bouwhuis een uitslag van 1 – 8 voorspeld en adviseert ruimte in de kofferbak te reserveren voor de 3
punten.
Bas Mulder begint in de basis (dat is al weer even geleden) als rechtsback. Suryoye komt wel voortvarend uit de startblokken en al na enkele minuten kan de linksbuiten een goede voorzet plaatsen voor
de goal van Wijhe. Bram Neplenbroek pakt de bal keurig uit de lucht.
Wijhe heeft de eerste twintig minuten nog wel wat moeite met de individueel sterk spelende tegenstander. Maar geleidelijk aan neemt Wijhe het heft goed in handen. Wijhe is een veel beter collectief en
hoewel het tempo wat aan de lage kant ligt hebben ze een groot overwicht.
Het duurt tot de 27e minuut voordat er gescoord wordt. Een inzet van Marijn Platenkamp wordt nog door de keeper gepareerd, maar in de rebound weet Nik Mulder de 0 –1 te scoren.
Het is ook de stand waar we mee gaan rusten, een benauwde 0 –1.
Na rust is Suryoye niet meer in staat om een vuist te maken en is het Wijhe dat het spel dicteert. Er is veel ruimte en Tjidde hoeft vandaag zijn bekende brommertje niet in de hoogste versnelling te
zetten om regelmatig vrij op het doel van de tegenstander af te stormen.
Als Suryoye een enkele keer op de helft van Wijhe komt is de verdediging, met centraal Nick Dokman en Luuk Nijman, doeltreffend aan het ingrijpen.
De 56e minuut brengt Bas Mulder met een mooi afstandschot de stand op 0 – 2. enkele minuten later kopt Marijn Platenkamp een corner keurig achter de doelmal 0 – 3. Dan duurt het bijna een kwartier
voordat de score verhoogd wordt. Een inzet van Douwe Booij wordt door de verdediging totaal verkeerd behandeld en daardoor in het eigen doel gewerkt. 0 – 4.
Opvallend moment in de tweede helft is dat een doeltrap van Bram Neplenbroek afgefloten wordt, op aangeven van de ass. scheids van Suryoye. Dat is één van de uitzondering waar een buitenspel
positie niet bestraft dient te worden.
Een kwartier voor het eind wordt Tjidde binnen de zestien onreglementair gestopt. Douwe Booij weet de penalty op een voortreffelijke manier te verzilveren. 0 – 5. Suryoye heeft de moed al opgegeven,
maar af en toe komt men nog een keer in de buurt van het Wijhe doel. In de 80e minuut gaat een schot over het doel van Bram. In het slotoffensief brengt Bas Mulder de score op 0 – 6 . Enkele minuten
voor het eindsignaal is het Ricardo Heerink die de eindstand op 0 – 7 brengt. Een klinkende overwinning tegen een te individueel spelend Suryoye.

Suryoye Meditarraneo – Wijhe 92
27e min 0 – 1 Nik Mulder
56e min 0 – 2 Bas Mulder
60e min 0 – 3 Marijn Platenkamp
73e min 0 – 4 E.D.
75e min 0 – 5 Douwe Booij (penalty)
83e min 0 – 6 Bas Mulder
87e min 0 – 7 Ricardo Heerink

Spelers gezocht voor reünie 100 jaar voetbal in Wijhe

donderdag 23 april 2015

Een werkgroep van Wijhe’92 is druk bezig om activiteiten te organiseren waardoor op zaterdag 19 september 100 jaar voetbal in Wijhe gevierd kan worden. Een van die activiteiten betreft het spelen
van een reüniewedstrijd tussen oud IJsselboys en oud Wijhe. De eerste 17 aanmeldingen zijn binnen, maar er zijn nog meer spelers nodig. Heb je in de jaren zeventig of tot uiterlijk 1982 bij Wijhe of
IJsselboys in het 1e team gespeeld? Geef je dan op bij Gerard Schuiling (g.schuiling@hetnet.nl). Je hoeft uiteraard geen hele wedstrijd meer vol te kunnen houden.

Reünie
Op dit moment wordt er nog druk gewerkt aan verdere invulling van het programma . Het is al duidelijk dat de ochtend in het teken staat van de jeugd en ‘s middags en ‘s avonds is er van alles te doen
voor volwassenen. Zo zal er ook een reünie plaatsvinden. Inmiddels hebben zich al diverse mensen gemeld die hun oude team bij elkaar willen roepen. Weet je niet ieders naam meer? Er zijn veel oude
elftalfoto’s beschikbaar, die opgevraagd kunnen worden als je nog namen mist uit jouw oude team. Mail daarvoor naar Marina Menger (mengermha@hotmail.com). Een reünie is vaak extra leuk voor
mensen die elders zijn gaan wonen. Ken je iemand die verhuisd is en gespeeld heeft in Wijhe? Geef deze informatie dan door zodat er velen op 19 september aanwezig zijn.

Wijhe'92 D1 promoveert naar de hoofdklasse!

dinsdag 21 april 2015

Onze D1 is afgelopen zaterdag gepromoveerd door in en tegen Oene met 0-5 te winnen. DOS Kampen D1 zal hoogstwaarschijnlijk kampioen worden, aangezien het verschil tussen beide ploegen 6
punten bedraagt met nog 2 wedstrijden te gaan.

Jongens, gefeliciteerd met de promotie!

...

Dankwoord van Jan Oosthof

woensdag 22 april 2015

Hierbij wil ik iedereen bedanken voor de belangstelling, de cadeaus en alle hulp die regelmatig (aan)geboden wordt.

Een speciaal dankwoord voor het 1e team voor de werkzaamheden om mijn huis.

Zoveel waardering doet mij goed. Allemaal heel hartelijk bedankt daarvoor.

Jan Oosthof

Marco is geslaagd voor de cursus TC III Jeugd.

vrijdag 24 april 2015

Marco van Amersfoort is deze week geslaagd voor de cursus TC III Jeugd.

Een korte toelichting op deze cursus:
De taken van een Trainer Coach zijn onder te verdelen in: coachen tijdens wedstrijden, geven van trainingen en het begeleiden van jeugdspelers. Daarnaast is de Trainer Coach onderdeel van de
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vereniging. De opleiding Trainer Coach III Jeugd is erop gericht de cursisten voor te bereiden op en te ontwikkelen in het - met succes - uitvoeren van deze taken. (voetbal.nl)

Wijhe '92 feliciteert Marco met deze mooie prestatie!

voorlopige teamindeling handbal 2015-2016 en trainingsschema april-juni 2015

zondag 26 april 2015

Hallo allen,

Hier volgt de voorlopige teamindeling van de handbal voor het seizoen 2015-2016. Vanaf 28 april zal er met deze nieuwe teams getraind gaan worden. De trainingstijden kun je vinden in de bijlage.
Bij enkele teams is de trainer nog vacant. Deze trainingen gaan wel door!

Reacties op de teamindeling kunnen voor 4 mei 2015 gestuurd worden naar het secretariaat wijhe92@handbal.nl.
Deze reacties zullen binnen de technische commissie worden besproken.

Met vriendelijke groet,

bestuur Wijhe'92

Voorlopige teamindeling voetbal jeugdteams

dinsdag 28 april 2015

Bijgaand de voorlopige teamindeling van de voetbal voor het seizoen 2015-2016.

Reacties op de teamindeling kunnen voor 8 mei 2015 gestuurd worden naar wedstrijdsecretarisjunioren@wijhe92.nl

Deze reacties zullen binnen de pupillen- en juniorencommissie worden besproken.

Met vriendelijke groet,

Voetbalbestuur Wijhe '92

Download hier de voorlopige indeling
[29-04-2015: Enkele aanpassingen]

Kampioenswedstrijd Meiden D1

donderdag 30 april 2015

Aanstaande zaterdag kunnen de meiden D1, indien er wordt gewonnen van tegenstander Hardenberg ‘85, hun kampioenschap vieren.
Een unieke prestatie! In de najaarscompetitie eindigden zij nog als 4e maar nu is er nog geen punt verspeeld. Het gehele team is gegroeid.
Help onze meiden naar het kampioenschap door te komen kijken naar deze wedstrijd en hen aan te moedigen. Toeters, bellen en spandoeken zijn toegestaan.
Aanvang 10.00 uur

7 juni: Rabobank Voetbalmix toernooi

vrijdag 1 mei 2015

Zondag 7 juni 2015 is er op de sportvelden van Wijhe '92 het Rabobank Voetbalmix toernooi. Dit is een gemengd 7 tegen 7 toernooi.

Opgave is uiterlijk 24 mei 2015!

Zie hier de poster voor meer informatie.

En download hier het inschrijfformulier!

Gelijkspel tegen Achilles '12

zondag 3 mei 2015

Wijhe '92 - Achilles '12 2 - 2

Vanmiddag heeft ons 1e gelijk gespeeld in de thuiswedstrijd tegen Achilles.
Keeper Bram Neplenbroek was geschorst en Tjidde Koopman was op vakantie.
In de 1e helft was Achilles de betere ploeg en had het initiatief. Wijhe liet zich terugzakken op eigen helft en loerde op counters. Ook waren de gasten uit Hengelo scherper in de duels.
In de 5e min. hadden we geluk toen een boogballetje tegen de paal ging. Keeper Rick Neplenbroek, die prima zijn broer Bram, verving zou kansloos zijn geweest.
Onze jongens hadden moeite om aan de bal te komen en waren vervolgens slordig in de passing. Pas na 10 min. werden we gevaarlijk uit een snelle counter.
De wedstrijd kwam wat meer in evenwicht, maat het was Achilles dat op voorsprong kwam.
Een perfecte aanval over veel schijven werd prima afgerond door Goksu Mavu en dat betekende 0 - 1. Even later haalde de goed spelende Chris Roos een bal net voor de doellijn weg. Wijhe kon er niet
veel tegenover zetten en zo werd de ruststand bereikt.
De 2e helft was het spelbeeld totaal anders. Wijhe speelde veel verder naar voren en had nu het initiatief. Met aantrekkelijk voetbal werden er een aantal mooie kansen gecreerd. Ook Achilles kreeg een
een goede mogelijkheid.
In de 55e min. scoorde Paco Platenkamp de verdiende gelijkmaker op aangeven van Chris Roos. Douwe Booij ging eruit en aanvaller Marijn Ruiter kwam er in. Marijn liet zien dat hij het nivo van de
2e klasse wel aankan en liet een paar mooie acties zien.
Ricardo Heerink werkend als een paard kreeg ook een goede kans, maar schoot te zacht in.
Even later overkwam Paco Platenkamp hetzelfde.
In de 83e min. gebeurde er van alles. Luuk Nijman hield een bal binnen, waar iedereen van dacht dat ie uit zou gaan, en zette de bal voor. Via Paco werd Remco Fredriks bereikt die niet aarzelde en
knap binnenschoot 2 - 1.
Direct na de aftrap was het alweer gelijk. De beste man van Achilles, Mart Schepers, verstuurde een loepzuivere pass op Nick Harbering, die ineens in knalde 2 - 2.
Daar bleef het bij. Volgende week de laatste wedstrijd uit tegen kampioen Tubantia.

35e min. 0 - 1 Goksu Mavu
55e min. 1 - 1 Paco Platenkamp
83e min. 2 - 1 Remco Fredriks
83e min. 2 - 2 Nick Harberink

Meiden Wijhe ’92 D1 kampioen
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zondag 3 mei 2015

Afgelopen zaterdag zijn de voetbalmeiden van Wijhe ’92 D1 kampioen geworden. Een unieke prestatie aangezien er 6 meiden dit jaar voor het eerst voetballen. Alle wedstrijden in de
voorjaarscompetitie zijn winnend afgesloten. Toch vonden de meiden het zaterdag nodig om het nog even spannend te maken. Na een paar minuten stonden ze al achter met 1 – 0. Dit wisten ze om te
buigen tot en 3-2 ruststand. Pas bij 4-2 was de druk er af en werd er met 6-2 gewonnen.
Tijd voor bloemen, een medaille, taart en patat. Tevens werden er meiden dingen gesponsord door DA Bourquin en ’t Kappershuus. Dit jaar worden alle meiden-teams van Wijhe ’92 voor het eerst
gesponsord door DW Makelaardij. Dat dit zijn vruchten af werpt blijkt wel uit dit kampioenschap en een 2e plaats voor het Meiden B1 team.

Spelregelbewijs

dinsdag 5 mei 2015

Afgelopen seizoen waren alle tweedejaars B-junioren voor het eerst verplicht om het spelregelbewijs te halen.

De KNVB heeft dit ingevoerd om voetballers van jongs af aan vertrouwd te maken met de regels en geeft hen meer inzicht in – én begrip voor – beslissingen van de scheidsrechter.

We zijn blij om te kunnen melden dat alle 28 deelnemers zijn geslaagd !

Mocht je vragen hebben over het spelregelbewijs kun je me een mail sturen naar wedstrijdsecretarisjunioren@wijhe92.nl

Met vriendelijke groet,

Sjon van Vilsteren, wedstrijdsecretaris Junioren, Wijhe ’92.

Wil je sporten bij Wijhe’92? Geef je dan voor 15 mei op.

donderdag 7 mei 2015

Het sportseizoen loopt ten einde, maar bij Wijhe’92 zijn we al weer druk bezig met de teamindeling voor het nieuwe seizoen. Daarom is het voor jongens, meisjes, heren en dames die het komend
seizoen bij Wijhe ’92 willen voetballen van belang om je op tijd in te schrijven. Graag voor 15 mei, zodat de club rekening kan houden met de indeling en een juiste opgave bij de KNVB kan doen van
het aantal jeugd- en seniorenteams waarmee Wijhe’92 het komend seizoen de competitie ingaat. Na 15 mei kan de club niet meer garanderen dat je in een team geplaatst kunt worden, wel kun je altijd
meetrainen. Voor de handbal geldt dat je je het hele jaar kan inschrijven. Meer informatie vind je hier.

Kampioenschap 6e team!

donderdag 7 mei 2015

Afgelopen zondag is het 6e team van Wijhe ‘92 kampioen geworden in de reserve 6e klasse.
Zij wonnen hun laatste wedstrijd met liefst 5 – 1 van Schalkhaar 6.
Wel hadden zij daarvoor de hulp nodig van het 7e team van Wijhe ‘92, die ook deel uitmaakt van deze competitie.
‘s Morgens moest wel eerst het 7e team winnen van Lemelerveld 7, de naaste concurrent van het 6e.
Anders kon het 6e team geen kampioen meer worden en winnen deed het 7e team met de nodige inzet.
Spelers en begeleiding van het 6e team gefeliciteerd met jullie kampioenschap!

Zaterdag 30 mei 19.30 uur: Saampies Festival, jij komt toch ook?

maandag 25 mei 2015

Dit jaar vindt de eerste editie plaats van het Saampies Festival, bedoeld voor alle leden en vrijwilligers van Wijhe ’92 (vanaf 14 jaar).

Het Saampies Festival staat in het teken van plezier, gezelligheid en het samenzijn als leden en vrijwilligers onder elkaar. Er worden leuke activiteiten georganiseerd met aansluitend een gezellig feest.
Een van de georganiseerde activiteiten is het kampioenschap wasmachine schieten, bekend van het programma ‘Koning Voetbal’. Word jij Koning voetbal van Wijhe ’92? Kom dan om 19.30 uur naar
het voetbalveld en daag je vrienden of vriendinnen uit!

Iedereen die deze avond aanwezig is kan meedoen aan de activiteiten. De activiteiten zijn zowel gericht op de handbal als op de voetbal. De meeste activiteiten zullen daarom ook een dubbele uitvoering
hebben waardoor het voor zowel de jongens als de meiden leuk is!

Programma:
19.30 uur: Start outdoor activiteiten
20.30 uur: Petje op Petje af (gepresenteerd door Marco ten Kate)
21.00 uur: Saampies Night (muziek door Yambalaya)
01.00 uur: Einde festival

Wij hopen iedereen op zaterdag 30 mei te zien op het sportpark!

Download HIER de flyer

Wijhe’92 1 nodigt U uit voor seizoensafsluiting.

vrijdag 8 mei 2015

Namens de spelers en begeleiding van Wijhe’92 1 nodigen wij u uit om samen met ons het seizoen op een gezellige manier af te sluiten.
Dit willen wij doen in de kantine van onze club na afloop van de wedstrijd tegen Tubantia.
Vanaf 16.45 uur is de kantine open voor iedereen die ons afgelopen seizoen heeft ondersteund op welke manier dan ook.
Onder het genot van een hapje en een sapje willen wij samen met u dit mooie seizoen afsluiten.
Wij hopen op een enorme opkomst.
Vertel dit door aan alle betrokkenen en we zien elkaar zondag.

Groet Wijhe’92 1

Spullen van vereniging en kleding inleveren!

maandag 11 mei 2015

26 mei of 2 juni : voetbal
9 juni : handbal
tijden van 19.00 uur tot 21.00 uur!

Lees hier verder.
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Download hier het formulier die je gebruikt bij het inleveren.

Kampioenschap G-team groots gevierd!

dinsdag 12 mei 2015

Afgelopen zaterdag 9 mei heeft het G- voetbalteam van Wijhe ‘92 hun reeds vorige week behaalde kampioenschap groots gevierd.
‘s Morgens reisde het complete team naar Colmschate om daar tegen het plaatselijke G-team te spelen.
Na een enerverende wedstrijd maakten beide teams er een hele show van. De spelers en begeleiding van beide teams kennen elkaar erg goed en velen zijn met elkaar bevriend. Op een gegeven moment
voetbalden zelfs de begeleiders bij hun tegenstanders mee. Wijhe ‘92 won de laatste wedstrijd met 6 – 2 en hebben hun ongeslagen reeks doorgezet tot aan het einde van de competitie.
Na de huldiging en het maken van een team foto gingen we terug naar de kantine in Wijhe. Daar werd het kampioenschap feestelijk verder gevierd in het bijzijn van de beide sponsoren Primera
Schippers Wijhe en stichting Ygdrasil. Van beide sponsoren kregen de spelers nog een presentje en van de begeleiders van het G-voetbal een kampioenstrofee.
Spelers en begeleiding van het G-voetbalteam gefeliciteerd met jullie behaalde kampioenschap!

7e Vriendinnen-voetbalmiddag bij Wijhe’92

woensdag 13 mei 2015

Op zaterdagmiddag 23 mei wordt de 7e editie van de Vriendinnen-voetbalmiddag gehouden op de sportvelden bij Wijhe’92. Deze middag is voor alle meiden van 5 tot en met 16 jaar die het leuk vinden
om te voetballen. Om 13.00 uur wordt gestart met het indelen van de groepen en de kennismaking met de trainers. Na een warming-up zullen de deelnemers in verschillende oefeningen kennis gaan
maken met het voetbalspel. Een echt wedstrijdje om te laten zien wat er geleerd is zal natuurlijk niet ontbreken. Rond 15.00 uur zal de middag afgesloten worden. Denk aan sportkleding en voetbal- of
sportschoenen. Familie en vriendjes zijn natuurlijk van harte welkom om de meisjes aan te moedigen!

Opgeven kan via het inleveren van een briefje bij schoolgym, of mail je naam en geboortedatum naar: meidenvanwijhe92@outlook.com. De uiterste inschrijfdatum is woensdag 20 mei. Meer info? Bel
of mail met Henk Roetert Steenbruggen (06-33239441, henkenberber@gmail.com) of Harrie Middelkamp (0570-523538, hammiddelkamp1994@kpnmail.nl).

Handbaltrainer Frits van der Vegt op RTVOost

woensdag 13 mei 2015

Afgelopen week werd Frits van Vegt, een van onze handbaltrainers, geïnterviewd door RTVOost. Frits is vorige week 60 jaar geworden én al 40 jaar handbaltrainer. Het programma Overijssel Vandaag
van RTVOost heeft een reportage over hem gemaakt. Er komen onder andere beelden voorbij die in de sporthal opgenomen zijn. Vanaf 4.45 min. is het item (LINK )over Frits te zien, tevens ziet u
jeugdspeelsters van onze vereniging in beeld. Namens Wijhe'92 alsnog van harte proficiat Frits!

Wijhe ’92 B3 Kampioen!!!

woensdag 20 mei 2015

Wijhe ’92 B3 Kampioen!!!

Na de verdiende overwinning op de directe concurrent Helios uit Deventer (4-0 uitslag), moesten wij in de laatste competitiewedstrijd op maandag 18 mei thuis de kroon op het seizoen zetten. Een
gelijkspel was hiervoor voldoende…de tegenstander was Heeten; stug en niet gemakkelijk. Na een voortvarend begin waarin het al gauw 2-0 stond werd de rust bereikt. Waar de coach bang voor was
gebeurde…direct na rust scoorde Heeten. Wat te doen? Consolideren of verder op de aanval? De tijd verstreek en het kampioenschap kwam steeds dichterbij. Na nog enkele hachelijke momenten voor
beide doelen floot Gerard Koetsier, de scheids voor het einde van de wedstrijd. Het kampioenschap was binnen. De wit-rode rozen werden uitgedeeld, de medailles omgehangen en de coach… die kreeg
een nat pak.

Toppers van B3… Bedankt voor een geweldig seizoen!!!

Ritske, leider/coach B3

Voetbal 3-daagse bij Wijhe’92 in de eerste week van de zomervakantie

vrijdag 22 mei 2015

Sommige jongens en meisjes willen niets anders dan lekker voetballen, het liefst de hele dag. Nu is er nog school wat dat in de weg staat. In de zomervakantie is er voor deze voetbal liefhebbers een
mooie kans om 3 dagen lang te doen wat ze zo ontzettend graag doen! Op de velden van Wijhe’92 zal er onder enthousiaste begeleiding gevoetbald gaan worden. Dit jaar is het alweer de 7de keer voor
F en E spelers. Nieuw is de voetbal 3-daagse voor D en C spelers. Ben jij er ook bij?
Na ontelbaar heftige regenbuien en windstormen, komt dan eindelijk het zonnetje langzamerhand weer tevoorschijn. De zomer doet ons beseffen dat de 3-daagse van De Voetbal Academie weer op het
programma staat in de eerste week van de zomervakantie! De E- en F-pupillen mogen op 6, 7 en 8 juli 3 dagen lang - onder het genot van de fraaie zomerzon - schitteren op Wijhese velden. Ook de
D-pupillen en C-junioren kunnen dit jaar op 9, 10 en 11 juli ballen de kruising in jagen! 1 tegen 1 wedstrijden, latje trap, voetbal-bowlen, … enzovoort, enzovoort. Gaat jouw trainer je naar het
kampioenschap coachen? Wint jouw team het schoonmaakklassement? Of win JIJ misschien wel de laddercompetitie? We gaan het mee maken! Iedereen kan zich aanmelden via de website:
www.devoetbalacademie.nl. Wij hopen dat jij de strijd aan durft te gaan en zien jou heel graag bij de Voetbal Academie 3-daagse!

Edwin Wienbelt - Technisch Opleidingscoördinator

vrijdag 22 mei 2015

Vanaf komend seizoen zal Edwin Wienbelt de functie van Technisch Opleidingscoördinator bij de voetbal gaan invullen.

De nadruk van deze nieuwe functie ligt op het goed, gedegen en gestructureerd coördineren bij het opleiden van jeugdspelers.

Hiertoe zal Edwin nauw gaan samenwerken met jeugdcoördinatoren, selectietrainers en de techniektrainer.

Ook zal Edwin het Voetbalbestuur adviseren ten aanzien van het Technisch Beleid op korte en langere termijn.

Wijhe ‘92 < 21 jaar gaat naar finaledag van de Beltona Beloften competitie

dinsdag 26 mei 2015

Het beloften team van Wijhe ‘92 onder de 21 jaar heeft zich dit seizoen geplaatst voor de finaledag van de Beltona beloften competitie op zaterdag 6 juni.
In totaal hebben zich het afgelopen seizoen via verschillende poules 16 deelnemers hiervoor geplaatst, waaronder Jong Wijhe ‘92. Zij gaan zich met elkaar meten in toernooivorm.
Wijhe ‘92 is ingedeeld in een poule met HSC ‘21, Vroomhoopse Boys en Rohda Raalte. Klinkende namen uit het amateurvoetbal.
De finaledag is op 6 juni op het sportpark (Schreurserve, Kotkampweg 44) van Sparta Enschede en begint om 10.00 uur.
Uitgebreide informatie is te vinden op de website CVV Sparta Enschede.
Wij wensen het team < 21 jaar veel succes op deze finaledag.

SAAMPIES festival groot succes!
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dinsdag 2 juni 2015

We willen iedereen bedanken voor de gezelligheid en aanwezigheid op het SAAMPIES Festival.
Een andere en nieuwe opzet, die zeker smaakt naar meer.

Een groot compliment aan de organisatie die in handen lag van spelers en speelsters van het 1e handbal- en voetbalteam.

We hebben genoten van het sport en spel, de serieuze momenten, de muziek en vooral de saamhorigheid, die we nastreven bij Wijhe ’92, waar we zo TROTS op mogen zijn.

Er is nog genoeg te doen voor vele vrijwilligers, maar toch ook alvast een fijne vakantie periode gewenst voor een ieder.
SAAMPIES maken we het verschil.

Mede namens het Bestuur,
Alexander Westenbrink & Martin Westerbeek

KNVB-opleiding voor pupillenscheidsrechter en de BasisOpleiding Scheidsrechter

woensdag 3 juni 2015

Eind september/begin oktober starten we een KNVB-opleiding voor pupillenscheidsrechter en de BasisOpleiding Scheidsrechter . Deze cursus wordt gegeven door een KNVB docent in de
instructieruimte op het sportpark. Ga voor meer informatie naar:

http://scheidsrechters.voetbal.nl/opleidingen/pupillenscheidsrechter

Na afronding van de cursus worden de kosten door de vereniging betaald.
Opgave voor 1 juli . Vermeld daarbij Uw naam , leeftijd en KNVB nummer en mail naar henkdijkslag@hotmail.com

Finale nacompetitie bij Wijhe ‘92 a.s. zaterdag

donderdag 4 juni 2015

A.s. zaterdag 6 juni vindt op ons sportpark in Wijhe de finalewedstrijd plaats tussen Diepenveen A 1 en Nunspeet A1. Inzet van beide ploegen is een plek volgend seizoen in de Hoofdklasse. De winnaar
zal volgend seizoen dus bij ons A1 team in de Hoofdklasse gaan spelen. Aanvang van de finale wedstrijd is 13.00 uur.

Tije van den Beld E1 gaat naar FC Twente onder de 11.

vrijdag 5 juni 2015

Tije van den Beld gaat Wijhe '92 verlaten om in het nieuwe seizoen te starten bij FC Twente onder de 11.

Dit houdt in dat hij 3x in de week gaat trainen in Hengelo en op zaterdag wedstrijden speelt tegen andere eredivisieclubs in heel Nederland.

Vanuit Wijhe '92 wensen we hem daarbij veel succes en hopen hem nog eens terug te zien bij zijn ouwe cluppie!

(op de foto zit Tije 4e van rechts)

D2 handbal Kampioen

zondag 7 juni 2015

D2 handbal kon niet achterblijven. Ook zij zijn vandaag kampioen geworden op het veld.

In Twello werden de flessen champagne ontkurkt na een heel mooi score op het bord.

Meiden van harte!

test1
test2
test3.

Formidabele prestatie Wijhe-beloften

maandag 8 juni 2015

Een prestatie om trots op te zijn....

In augustus werd bekend gemaakt dat wij dit jaar ingedeeld werden in de mooie Beltona-poule met OZC, Den Ham en Helios.
Een keer wat anders dan de standaard poule met WSV, CSV en ROHDA.
De ‘nieuwe’ poule hadden we mede te danken hadden aan ons voetbalbestuur, waarvoor dank!
Na een serie goede wedstrijden wisten wij ons uiteindelijk redelijk eenvoudig te plaatsen voor de Beltona-finaledag op 6 juni.
Op zich al een compliment waard!

Afgelopen zaterdag was het dan zover.
We mochten ons gaan meten met de beste beloftenteams uit de regio.
Gezien het ijzersterke deelnemersveld en de beloofde hitte zou het weleens een loodzwaar toernooi kunnen gaan worden. En dat werd het ook….
We zaten in een van de zwaarste poules van het toernooi, de opponenten waren ROHDA Raalte, Vroomhoopse Boys en ON Almelo.

De eerste wedstrijd waren we heer en meester tegen ON Almelo.
Door een prachtige goal van Dylan Kramer wonnen we terecht met 1-0 van de Almeloers.
Onder het motto: “een goed begin is het halve werk” gingen we vrolijk verder richting de 2e wedstrijd.
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De 2e wedstrijd moesten we aantreden tegen het sterke Vroomshoopseboys. In een spannende wedstrijd sleepten we volkomen terecht een punt uit het vuur dankzij een benutte pingel van Kevin. De
teller stond na 2 wedstrijden al op 4 punten!!

De laatste wedstrijd moesten we aantreden tegen buurman ROHDA uit Raalte.
Na een wereldgoal van Joey Platenkamp kwamen we op een terechte 1-0 voorsprong. Helaas was het ROHDA die niet kort daarna de 1-1 binnenschoot. Maar vlak voor tijd was het Sven Dokman die
heel Wijhe liet juichen met een prachtige goal. Kort hierop floot de scheidsrechter voor het einde en kon de (terechte) overwinning op ROHDA gevierd worden!

Met 7 punten uit 3 wedstrijden werden de mannen uit Wijhe afgetekend eerste in de poule en plaatste zich als eerste team op het toernooi voor de finaleronde!!

In de eerste wedstrijd van de finaleronde moesten we aantreden tegen een (veel) te sterk Quick’20. Met 3-1 werden we van het veld geblazen door de grootste amateurvereniging van Nederland. Kevin
Roddenhof benutte bij een 2-0 stand zeer koel zijn 2e penalty.
Door deze nederlaag moesten we ons richten op de plekken 5 t/m 8.

Na de terechte nederlaag tegen Quick moesten we spelen tegen Germanicus uit Coevorden.
In een matige wedstrijd waarin de vermoeidheid zichtbaar werd was het Jasper Kok die van 30 meter een vrije trap snoeihard in de kruising trapte. Het uitzinnige Wijhe-publiek heeft zeker 20 minuten
voor Jasper geklapt!

In de laatste wedstrijd, menig Wijhenaar zakte bijna door zijn hoeven, werd bepaald of we 5e of 6e zouden worden.
In een spannende wedstrijd viel geen winnaar, penalty’s moesten de beslissing brengen. Noemenswaardig is nog wel de uitstekende vrije trap van Kevin Roddenhof (1-0).

Het was Marijn Ruiter die de winnende elf-meter in de touwen schoot.
Daarmee was de 5e plaats officieel een feit!

De trainers zijn super trots op ‘onze jongens’!
Een 5e plaats met slechts 1 nederlaag is een unieke, zeker gezien het ijzersterke deelnemersveld.
Ploegen als CSV Apeldoorn en ROHDA Raalte lieten we met speels gemak een aantal plaatsen achter ons!
De trainers zagen de toekomst al zonnig tegemoet en dit gevoel is sinds afgelopen zaterdag alleen maar sterker geworden.

Allereerst willen we de supporters bedanken die de moeite hadden genomen om naar Enschede te rijden! Bedankt voor de verbale steun en de gezelligheid gedurende een warm dagje Enschede. Super
leuk dat jullie er waren!!

Ook willen wij Alfred Grave en Henk Kok bedanken voor het afgelopen seizoen! Alfred had de kantine altijd open en Henk zorgde er voor dat het arbitrale trio alles wist over de geschiedenis van
Wijhe, IJsselboys en Wijhe’92. Top!

Tot slot rest ons Wim Neplenbroek te bedanken voor alle goede zorgen in het afgelopen seizoen!! Wim had de boel fantastisch voor elkaar!
De spelers en trainers konden ongestoord hun werk doen en Wim liep alle organisatorische gaten vakkundig dicht!
Een diepe buiging voor Wim is dan ook zeker op zijn plaats!

Tot slot wenst de 'Wijhe-Beltona-familie' alle leden een fijne vakantie toe!
We zien elkaar snel weer langs de lijn!

Met een jeugdige en trotse groet,
Peter, Arjan en Marcel

Team Mustart wint Rabobank Voetbalmix toernooi

zondag 14 juni 2015

Op zondag 7 juni werd op de velden van Wijhe92 weer gestreden om de wisselbeker en de eer van het Rabobank Voetbalmixtoernooi.

Maar liefst 28 teams, bestaande uit familie, vrienden, sportvrienden en andere samenstellingen hadden zich opgegeven voor dit toernooi.

Veel toeschouwers keken naar de spannende finale op deze zonnige dag tussen Keet Elshof en Team Mustart. Het was een echte finale, na de regulier speeltijd was er nog geen winnaar bekend dus
moesten er strafschoppen genomen worden..

Drie strafschoppen om tot een winnaar te komen, maar subliem keeperswerk van Rick Mosterd zorgde ervoor dat de beslissing al snel gevallen was.

Na de prijsuitreiking ging het feestje nog een paar uurtjes door.

Volgend jaar wederom een toernooi met een aparte dames/meiden categorie.

De organisatie

Marijn Marsman nieuwe Team Manager bij Wijhe '92

donderdag 18 juni 2015

Het bestuur van Wijhe '92 is blij te kunnen melden, dat Marijn Marsman de functie van Team Manager bij Wijhe '92 gaat vervullen.
Het betreft hier een nieuwe functie binnen de vereniging, die zich concentreert rondom het 1e voetbalteam.
De Team Manager is een allrounder die als intermediair fungeert tussen spelers, trainer, leider en technische staf.
Ook regelt de Team Manager een aantal operationele zaken, zodat de trainer zich voor 100% kan concentreren op voetbaltechnische- en -tactische zaken.
Als aanspreekpunt beschouwt de Team Manager het contact met (jonge) voetballers als 1 van zijn meest wezenlijke taken binnen zijn functie.
Hij probeert er altijd te zijn voor de jongens, daar waar het gaat om voetbal- of privezaken.

We wensen Marijn heel veel succes in deze mooie nieuwe functie binnen onze vereniging.

Namens het Bestuur van Wijhe '92,

Alexander Westenbrink
Voorzitter Voetbal Bestuur

Nieuws van de seniorenafdeling!

vrijdag 19 juni 2015

Misschien hadden jullie het al gemerkt: de indeling van de teams van de seniorenafdeling is nog steeds niet bekend gemaakt.
De reden hiervan is dat wij als seniorencommissie er nog steeds niet uit zijn. Het is wederom erg lastig om een goede indeling te maken.
Wij hebben daarom de leiders van alle teams hierbij betrokken en ook zij kwamen er niet uit.
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Verder was het lang onduidelijk wie bleef voetballen bij Wijhe ‘92. Daarom hebben wij de overschrijvingstermijn van 15 juni afgewacht.
Inmiddels is het een stuk duidelijker en overzichtelijker geworden en hopen we volgende week de indeling af te kunnen ronden.
Wel hebben we op verzoek van de leiders besloten om 10 teams voor de competitie in te schrijven. Dit heeft ook consequenties, nl. dat we niet aan alle wensen kunnen voldoen en dat er flexibiliteit van
de teams en spelers wordt gevraagd. Blijkt in de loop van het seizoen dat dit niet mogelijk is, dan zullen we overwegen om een team terug te trekken. We gaan van de positieve kant uit en hopen dat wij
voor 1 juli de indeling via de website bekend kunnen maken.

De seniorencommissie

Spelerspassen verlopen

maandag 22 juni 2015

Zonder geldige spelerspas mag er niet gespeeld worden. Van onderstaande personen is daarom voor 1 juli 2015 een pasfoto nodig, zodat een nieuwe geldige pas kan worden aangevraagd. De pasfoto
inleveren onder vermelding van je naam en geboortedatum bij John Voppen, Meerkoet 1, 8131 HL Wijhe.

Achternaam voorletter(s)
Overweg D
van Rossum J
van Zeventer D
Dekker GJ
van de Linde AJ
van de Sluis E
Poppe J
Krooshof W
Eckelboom B
Grave J
Hollegien T
Kramer M
Kroes L
Leber S
Olthof D
Knol J
van Ravenshorst GJ
te Wierik M
Kloosterboer R
van Vilsteren T
Heuver K
van Rijswijk E
Balijn R
Hofstede J
Huisman AJ

Voorlopige teamindeling senioren afdeling voetbal seizoen 2015 - 2016 bekend

woensdag 1 juli 2015

De afgelopen maanden zijn de seniorencommissie en de selectietrainers weer druk bezig geweest met de teamindeling voor het komende seizoen 2015-2016. De voorlopige teamindeling is nu bekend
(zie bijlage).

Bij het indelen van de teams zijn de uitgangspunten gehanteerd zoals deze zijn vastgelegd in het (technisch) beleid van Wijhe '92. Verder hebben de uitkomsten van de spelersenquête een belangrijke rol
gespeeld.
Zoals wij al eerder via de website hebben laten weten, was het dit jaar zeer lastig om een goede teamindeling te maken. De leiders zijn er op een gegeven moment bij betrokken. Ook zij kwamen hier
niet uit. Nadat de overschrijvingstermijn van 15 juni voorbij was, werd het geheel wat duidelijker en zijn we tot een indeling gekomen. Het is echter helaas niet zo dat aan elke individuele wens gevolg
kan worden gegeven. Wij gaan er vanuit dat hiervoor begrip is.

De samenstelling van de selectie, team 1 t/m 3 is (in overleg met betrokkenen) tot stand gekomen. Deze is gemaakt op basis van kwaliteit, trainingsopkomst en potentie voor de toekomst.
Mede op verzoek van de leiders hebben wij 10 (heren)teams voor de competitie ingeschreven. Niet alle teams hebben op dit moment hetzelfde aantal spelers. Dit is gedaan om aan zoveel mogelijk
wensen tegemoet te komen. Dit heeft ook consequenties, het vraagt om veel flexibiliteit van de teams en spelers. Teams met veel spelers zullen misschien wekelijks andere teams moeten ondersteunen.
Blijkt in de loop van het seizoen dat dit niet mogelijk is, dan zullen we overwegen om een andere indeling te maken of een team terug te trekken. Maar we gaan van ieders positieve inzet uit!
Verder wordt er 1 volledig vrouwenteam en een G-team ingeschreven voor de competitie. Nieuw wordt dit seizoen, dat er een 7x7 vrouwenteam voor de competitie wordt ingeschreven, die 7 tegen 7
door de week gaat spelen. Ook is het team “Jong Wijhe ’92” (onder 21 jaar) weer ingeschreven voor de Beltona beloften competitie.

Voor de duidelijkheid wordt opgemerkt dat het gaat om een voorlopige teamindeling. In de komende maanden kunnen er nog wijzigingen worden aangebracht.

Bij eventuele vragen of opmerkingen kan contact worden opgenomen met iemand van de seniorencommissie of een mailtje worden gestuurd naar hakoekoek@live.nl of lambert.eikelboom@gmail.com

Noodkreet!
Binnen de seniorenafdeling zijn wij verder op zoek naar de invulling van de volgende vacatures, te weten:
• leider 1e
• leider 2e
• ass. grensrechter 1e, 2e, enz.
• trainer vrouwenteams
• trainer 3e team (on)even weken
• leiders 8e (nieuw jong team)
Mochten er mensen zijn die deze vacatures willen invullen of je hebt suggesties voor deze invulling, neem dan contact op met een van de twee bovenstaande personen.
Sommige van deze vacatures mogen ook ingevuld worden als een deeltijdfunctie. Dit betekent dat 2 personen de functie vervullen en dus niet elke week aanwezig hoeven te zijn.

Bijlagen:
Teamindeling senioren
Programma Senioren
Invulling begeleiding

Aniek, Ayla en Marloes onze nieuwe handbalscheidsrechters in opleiding!

maandag 6 juli 2015

Aniek te Braak, Ayla Koekkoek en Marloes Savelkoel zijn vol enthousiasme het afgelopen seizoen gestart met de cursus Jeugdscheidsrechter. Vanuit het Nederlands Handbal Verbond is er een
leveringsplicht van scheidsrechters, naar ratio van het aantal teams dat deelneemt aan de handbalcompetitie. Keukenland Wijhe’92 kon tot op heden het plaatje altijd nog weer rond breien met onze
gediplomeerde scheidsrechters Jos Huis in ’t Veld, Karin Leerkes, Juul Blom, Rob Wippert en Ellen Slot. Om in de toekomst te kunnen blijven voldoen aan deze leveringsplicht zijn wij als vereniging
dan ook zeer blij met Aniek, Ayla en Marloes.
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De meiden worden tijdens hun wedstrijden voor de D- en E-jeugd begeleid door Jos of Karin en zijn verplicht tijdens de opleiding een portfolio bij te houden om uiteindelijk het certificaat
Jeugdscheidsrechter in ontvangst te mogen nemen. Meiden, wij hopen dat jullie een voorbeeld zijn voor andere leden!

Ben jij na het lezen van dit stukje ook enthousiast geworden of wil je meer informatie over de scheidsrechteropleiding? Spreek Aniek, Ayla of Marloes aan of stuur een mail naar
handbalwijhe92@behen.nl. Een zonnige vakantie toegewenst!

Bertine Hovestad
Scheidsrechtercoördinator Keukenland Wijhe’92

Nieuws vanuit de Beheergroep.

maandag 6 juli 2015

Afgelopen jaren zijn er te veel wedstrijd- en trainingsballen zoekgeraakt,
of niet opgeruimd in de daarvoor bestemde bakken.
Door het bestuur is besloten om te investeren in ballenbakken en ballen,
zodat elk team dit jaar een eigen trainingsballenbak en teamkast heeft.
Bij de sleuteluitgifte van die kasten dient getekend te worden voor het aantal ballen,
en wordt na afloop van het seizoen, de vermissingen in mindering gebracht op de teamvergoedingen.

Uitgifte van sleutels is op zaterdag 8 aug. van 8.30 tot 12.00 uur
en op maandag 10 aug. van 18.30 tot 21.00 uur.

De trainingen starten voor het seizoen 2015-2016 weer vanaf maandag 10 augustus.
Wil degenen die eerder of later willen starten met de trainingen, dit even aan beheer doorgeven.

Beheer Wijhe ’92 wenst U een fijne vakantie.

Reünie 100 jaar voetbal Wijhe komt op stoom

maandag 13 juli 2015

Op zaterdag 19 september wordt gevierd dat het 100 jaar geleden is dat er gevoetbald wordt in Wijhe. De organisatie kan met trots melden dat er een unieke reüniewedstrijd tussen oud IJsselboys en oud
Wijhe wordt gespeeld, omdat zich inmiddels vele oud 1e elftal spelers hebben gemeld. Ook zal een reünie plaatsvinden voor andere teams én voor andere oud spelers. Zo komen bijvoorbeeld IJsselboys
3 en IJsselboys 6 uit het begin van de jaren tachtig bijeen. Maar ook Wijhe 1 uit 1971 én het laatste kampioensteam van Wijhe’92 komen samen.

Hoe meer zielen, hoe meer vreugd
Een ieder die bij Wijhe, IJsselboys of bij Wijhe’92 heeft gespeeld wordt opgeroepen om hun oude teamgenoten bij elkaar te roepen om op 19 september elkaar weer te treffen om herinneringen op te
halen. Weet je niet ieders namen meer? Er zijn veel oude elftalfoto’s beschikbaar, die opgevraagd kunnen worden als je nog namen mist uit jouw oude team. Mail daarvoor naar Marina Menger
(mengermha@hotmail.com). Een reünie is vaak extra leuk voor spelers/speelsters die elders zijn gaan wonen. Ken je iemand die is verhuisd en heeft gespeeld in Wijhe? Geef deze informatie dan door
zodat er velen op 19 september 2015 aanwezig zijn.

Oefenprogramma + veld- en kleedkamer indeling

maandag 20 juli 2015

Voor aankomend seizoen is het oefenprogramma bekend:
Open hier

Ook zijn de veld- en kleedkamerindelingen weer gemaakt:
Open hier

Oefenwedstrijden HANDBAL 2015-2016

donderdag 13 augustus 2015

Open hier

Start Handbaltrainingen seizoen 2015-2016

donderdag 13 augustus 2015

Vanaf 17 augustus 2015 starten de trainingen van de handbal weer.
Open hier het trainingsschema.

Voetbal kledinguitgifte

donderdag 13 augustus 2015

Voor de voetbal teams welke nog geen kleding hebben ontvangen voor het nieuwe seizoen is er aanstaande dinsdag 18-aug. uitgifte van de kleding.

Vanaf 19.30 uur in het kleedkamer gebouw.

......

Wijhe viert 100 jaar voetbal

dinsdag 1 september 2015

Na maanden van voorbereiding is het bijna zover. Op zaterdag 19 september wordt op het sportpark van Wijhe’92 gevierd dat er al 100 jaar in verenigingsverband in Wijhe gevoetbald wordt. Gedurende
de hele dag zijn er activiteiten voor jong en oud. De jeugd kan in de ochtend deelnemen aan voetbalclinics onder leiding van toptrainers en een (bubbel)voetbaltoernooi. In de middag wordt een unieke
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reüniewedstrijd gespeeld tussen oud IJsselboys en oud Wijhe. Ook zal een receptie en reünie plaatsvinden voor oud spelers, (ere) leden, sponsoren, etc. ’s Avonds is er een grandioze feestavond.

Programma
Om 14.00 uur vindt de officiële opening plaats met onder andere een receptie en reünie. Onderdeel van het programma is ook een wedstrijd tussen oud toppers van v.v. Wijhe en s.v. IJsselboys. ‘s
Avonds is er een feestavond met onder andere een 70/80/90’s party. Hier kunt u het uitgebreide programma lezen.

Aanmelden
Vanwege organisatorische redenen wil de organisatie graag vooraf weten hoeveel mensen op de receptie en reünie komen. Door sponsoring is het ook mogelijk om tegen een zeer gereduceerd tarief
gebruik te maken van een uitgebreid warm en koud buffet. Belangstellenden wordt verzocht om zich aan te melden via deze link: klik hier. Heeft u geen mail dan mag u bellen naar 0570-523745.

Hoe meer zielen, hoe meer vreugd
Indien u iemand kent die ook zijn/haar bijdrage heeft geleverd of heeft gevoetbald bij v.v Wijhe, s.v. IJsselboys of Wijhe’92 , geef dit dan door aan hen. Zij zijn namelijk ook van harte uitgenodigd om
op zaterdag 19 september samen 100 jaar voetbal in Wijhe te vieren.

In het linkermenu onder evenementen vind u een pagina met alle informatie op een rijtje.

Facebookpagina meidenvoetbal

zaterdag 15 augustus 2015

Sinds kort heeft het meidenvoetbal van Wijhe’92 een eigen Facebookpagina. Initiatiefnemer en nieuwe coördinator van het meidenvoetbal Henk Roetert Steenbruggen wil graag meer bekendheid geven
aan het meidenvoetbal. Een eigen pagina op Facebook kan daar onder meer aan bijdragen, omdat het gemakkelijk is om in korte tijd veel mensen te bereiken, foto’s te delen, mensen te taggen, etc. Op
deze manier kan aan belangstellenden beter getoond worden wat het meidenvoetbal bij Wijhe’92 in houdt.

Uniek in de regio is dat onze vereniging op dit moment vijf volledige meidenteams kent (2 damesteams, 2 juniorenteams en 1 pupillenteam). Hopelijk komen er nog meer meiden bij Wijhe’92
voetballen, zodat we nog meer en grotere teams krijgen. Een ieder die interesse heeft kan een kijkje nemen op de Facebookpagina Vergeet niet om de pagina te liken en blijf zo op de hoogte van het
laatste nieuws.

p.s. Wist u dat ons G-team van de voetbal ook op Facebook te vinden is? Zoek op ‘Gvoetbal Wijhe’ en mis niets van dit team.

Voetbaltrainers gezocht voor E-teams!

dinsdag 18 augustus 2015

Voor 3 E-teams zoeken we nog trainers!

Trainer E5 donderdagavond 17:45-19:00 uur
Trainer E6 dinsdagavond 17:45-19:00 uur
Trainer E7 donderdagavond 17:45-19:00 uur

Interesse? Neem contact op met de Pupillen Coördinatoren E van Wijhe ‘92

Ryan Eikelbooom rceikelboom@kpnmail.nl
Geralt Nijland geraltnijland@hotmail.com

30% korting op Wijhe '92 webshopartikelen!

maandag 31 augustus 2015

Korting voor leden voor bestelling voor de website (en uitsluitend via de website)! Pak nu je kans!

Zoals bekend kun je via de website van Wijhe’92 diverse spullen bestellen bij Intersport Schutte te Raalte. Speciaal voor onze leden biedt Intersport Schutte nu gedurende een maand lang op alle
webshopartikelen een korting van 30% aan in de periode van 22 augustus t/m 26 september 2015. Dus ook op een origineel Wijhe’92-trainingspak. De prijs wordt daardoor wel erg aantrekkelijk. Deze
actie is tot stand gekomen door Intersport Schutte Raalte in samenwerking met de sponsorcommissie van Wijhe’92.

Wil je ook zo’n mooi trainingspak van Wijhe’92 lopen, dan is dit nu je kans! Zie de webshop voor verdere instructies en bestellen is heel eenvoudig.

Maak je teamleden enthousiast om ook bij een training of wedstrijd zo voor de dag te komen.

Klik hier om naar de bestelsite te gaan.

Reeds geruime tijd heeft Wijhe ’92 een echte merchandising site waarop allerlei producten van Wijhe ’92 besteld kunnen worden. Op deze site staan diverse producten zoals tassen, jassen, shirts, shorts
etc. in de standaard Wijhe ’92-kleuren inclusief het originele logo van Wijhe ’92.

Alle producten zijn zeer scherp geprijsd. Het bestellen is uiterst gemakkelijk en wijst zich vanzelf. Een leuke gelegenheid om uw kind op zijn of haar verjaardag eens te verrassen met iets van hun eigen
sportclub. En de uitstraling van de vereniging wordt er bovendien steeds mooier en professioneler door. Naast alle bestaande uniforme wedstrijdtenues met sponsoropdruk, nu ook de aanvullende
producten in de originele Wijhe ’92 uitvoering.

Nu ook muts en sjaal met logo Wijhe’92. Leuk om te krijgen of te geven! Zie ook andere leuke artikelen.

Maak snel gebruik van deze fantastische aanbiedingen!

Let op:

De korting van 30% is niet zichtbaar op webshop , de korting wordt verrekend bij afhalen van de spullen bij Intersport!!

Handbal kledinguitgifte

woensdag 19 augustus 2015

Voor de leid(st)ers van de handbal is er voor het nieuwe seizoen een uitgifte van de kleding en de leiderstassen.
Aanstaande woensdag 26 augustus 2015 tussen 19:30 uur en 20:30 uur in het kleedkamer gebouw van het sportpark.
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......

Openingsavond handbal op 7 september

donderdag 27 augustus 2015

Op maandagavond 7 september wordt voor het eerst een speciale openingsavond van het nieuwe handbalseizoen georganiseerd. Alle ouders/verzorgers van G,F,E,D,C, B en A jeugd, maar ook
A-speelsters, senioren en recreanten zijn van harte welkom om 19.30 uur in De Verlenging, de kantine op het sportpark van Wijhe’92. Voor het eerst organiseert het handbalbestuur een speciale
informatieavond om met z’n allen goed voorbereid aan het nieuwe handbalseizoen te beginnen.

Op deze avond kan men:
- kennis maken met het bestuur
- een update krijgen over het nieuwe vrijwilligersbeleid
- bijgepraat worden over de laatste actualiteiten
- uitleg krijgen over de HandbalMasterz, dé spelregelsite van het NHV
- uitleg krijgen over het nieuwe digitale wedstrijdformulier
- antwoord krijgen op eventuele vragen

Daarnaast is er gelegenheid om kennis te maken en bij te praten met nieuwe vrijwilligers, leden, etc.

Het bestuur hoopt dat alle ouders en speelsters erbij zijn, zodat we goed geïnformeerd starten met het nieuwe seizoen. Graag tot dan.

Namens het bestuur,

Yvonne van Vilsteren
secretaris handbal Wijhe’92

Tim van de Worp is de geluksvogel bij De Voetbal Academie

vrijdag 28 augustus 2015

Elke periode van 15 weken mag er 1 speler van Wijhe'92 gratis deelnemen aan de trainingen van De Voetbal Academie op vrijdagmiddag. Dit keer is Tim van de Worp de geluksvogel. Hij volgt Mark
Nijland op die afgelopen periode de gelukkige was. Deze actie loopt al 7 jaar en is in samenwerking met Wijhe'92 bedacht. De voetbal Academie gaat het 8ste seizoen in en het is geweldig om te
merken dat elke periode de groepen vol zitten met enorm veel enthousiaste voetballers. Deze periode zijn Daan Koerhuis, Ricardo Heerink, Jasper Kok en nieuw bij De Voetbal Academie Lars Elshof de
begeleiders. Lars is jaren lang speler geweest op de trainingen en gaat nu als begeleider aan de slag. Elke vrijdag zijn de trainingen op het kunstgrasveld van Wijhe'92. Iedereen is van harte welkom om
eens te komen kijken tussen 4 en 7. Kijk voor meer informatie over de Voetbal Academie op www.devoetbalacademie.nl

Bouwbedrijf Hemeltjen sponsort ook G-voetbalteam Wijhe’92

maandag 7 september 2015

Bouwbedrijf Hemeltjen uit Wijhe is de komende drie jaar sponsor van het G-voetbalteam van Wijhe’92. Op 1 september 2015 ondertekenden voetbalvoorzitter Alexander Westenbrink geflankeerd door
de broers Bert (links) en Tonko Hemeltjen (rechts) het sponsorcontract. Met de ondersteuning van Bouwbedrijf Hemeltjen kunnen de G-voetballers in nieuwe shirts weer de strijd aangaan.
Bouwbedrijf Hemeltjen is voor Wijhe’92 geen onbekende. Eerder waren zij sponsor van het internationale jeugdvoetbaltoernooi IJsseltrophy. Momenteel is Bouwbedrijf Hemeltjen ook sponsor van de
A-jeugd bij de voetbal én de handbal.

100 jaar voetbal in Wijhe

woensdag 9 september 2015

De historie van 100 jaar voetbal in Wijhe is beschreven in een artikel door Gerard Nanninga. Het artikel is ook onlangs gepubliceerd in het blad Rondom de toren. Gerard beschrijft hoe het allemaal
begon met het voetbal in Wijhe en hoe de voorgangers van Wijhe ‘92 (Wijhe en IJsselboys) vorm kregen. Het artikel kunt u lezen onder het kopje clubinfo en historie. Of klik hier voor het artikel.

De grote clubactie

maandag 14 september 2015

Vanaf zaterdag 19 september gaan de jeugdleden van de D en E teams van de voetbal en de handbal weer op pad met een intekenlijst voor de grote clubactie.

De grote clubactie is een landelijke loterij, waarmee Wijhe’92 de kas kan spekken.
De prijs per lot is € 3,00. Daarvan is € 2,40 (=80%) voor de vereniging.

De opbrengst van de grote clubactie wordt gebruikt voor jeugdactiviteiten binnen de vereniging.

Finenzo sponsort koffiebekers Wijhe’92

dinsdag 15 september 2015

Wie nu in de sfeervolle sportkantine ‘De Verlenging’ koffie of thee bestelt krijgt dit in speciale bekertjes voorzien van het logo van de club. Wijhe’92-lid Bert Liefers is eigenaar van Finenzo en heeft er
voor gezorgd dat op de bekertjes nu het logo van Wijhe’92 staat én het logo van zijn eigen bedrijf. Recentelijk werd de sponsorovereenkomst getekend. Bert Liefers (links) en voorzitter van de
sponsorcommissie Erik Hutten (rechts) showen op de foto de nieuwe koffiebekers.

Het in Raalte gevestigde Finenzo is gespecialiseerd in financiële zaken. Denk hierbij aan hypotheken, verzekeringen en pensioenen. Meer informatie is te vinden op www.finenzoraalte.nl.

100 jaar voetbal, een verhaal over Arko de Glasvreter, de Piekert, Lotsy & een pastoor op een Solex

donderdag 17 september 2015

Honderd jaar voetbal in Wijhe. Eén, zin duizend gedachten. Dat is de openingszin van een door ons clublid Toon Schuiling geschreven verhaal over 100 jaar voetbal in Wijhe (over Arko de Glasvreter,
de Piekert, Lotsy en een pastoor op een Solex). Het verhaal is beslist niet bedoeld als historische verantwoording. Het is een verhaal zoals er honderden zijn te vertellen over ‘de voertbal’. Ook in ons
dorp de belangrijkste bijzaak van het leven.

Het verhaal is hier te lezen.

Foto's 100 jaar voetbal Wijhe (deel 1)
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maandag 5 oktober 2015

Er staat een album met 671 foto's op www.pupillenwijhe92.nl.

Bedankt voor de mooie dag.

dinsdag 22 september 2015

Dat waren de woorden van een oud lid op zaterdag jl. bij de viering van 100 jaar voetbal in Wijhe.
Wij kunnen terugkijken op een succesvolle en zeer goed bezochte dag. Vele herinneringen zijn opgehaald en de nodige sterke voetbalverhalen zijn aan elkaar verteld. De dag van het jubileum is groots
gevierd.
Dit is mogelijk gemaakt door een groot aantal mensen die zich betrokken voelen bij Wijhe’92. Veel vrijwilligers hebben een bijdrage geleverd aan het programma of hebben gezorgd voor de belangrijke
randvoorwaarden die nodig waren om de dag tot een succes te maken. Zonder jullie was het niet mogelijk om dit te doen.

In het bijzonder de leden van de projectgroep 100 jaar voetbal die achter de schermen veel en mooi werk heeft gedaan, zodat velen hebben kunnen genieten. Allen daarvoor hartelijk bedankt.

Jimmy Grave geslaagd voor de cursus TC III Jeugd.

vrijdag 25 september 2015

Jimmy Grave is vanavond geslaagd voor de cursus TC III Jeugd.

Een korte toelichting op deze cursus:
De taken van een Trainer Coach zijn onder te verdelen in: coachen tijdens wedstrijden, geven van trainingen en het begeleiden van jeugdspelers.
De opleiding Trainer Coach III Jeugd is erop gericht de spelers voor te bereiden op en te ontwikkelen in het - met succes - uitvoeren van deze taken.
Op de foto staat links naast Jimmy de docent van de KNVB Peter Neuteboom en rechts naast Jimmy staat Gerard te Wierik als Praktijkbegeleider van Wijhe ’92.

Wijhe '92 feliciteert Jimmy met deze mooie prestatie!

Blauwe kaart - Respect op het veld

maandag 28 september 2015

Al jaren maakt de KNVB zich sterk om sportiviteit en respect op en rond de velden te stimuleren. Om dat te doen zijn er verschillende acties ontwikkeld. Van het organiseren van
kleedkamerbijeenkomsten bij een vereniging tot het landelijke programma ‘Naar een veiliger sportklimaat’. De Blauwe Kaart is daar een onderdeel van. De KNVB gelooft er in dat als de
bewustwording groter is, dat kan leiden tot een andere houding en sportief gedrag. Met de inzet van de Blauwe Kaart wordt, op jonge leeftijd al, ingespeeld op bewustwording van sportiviteit en wordt
sportief gedrag beloond.

Vanaf het seizoen 2014/’15 kunnen D-, E- en F-teams sportief gedrag bij alle competitiewedstrijden belonen met een Blauwe Kaart. Na afloop van elke wedstrijd hebben de teams de kans om de
tegenstander een Blauwe Kaart uit te reiken, waarmee het team wordt beloond voor de sportieve wedstrijd. Het doel van de Blauwe Kaart is verenigingen en leden stimuleren er een sportieve en
plezierige wedstrijd van te maken. Als extra aanmoediging en ondersteuning maken de deelnemende verenigingen en teams die een Blauwe Kaart hebben verdiend kans op een prijs.

Verenigingen en/of teams die door middel van de Blauwe Kaart (bewustwording van) sportiviteit bij hun club willen bevorderen kunnen zich aanmelden via www.blauwe-kaart.nl. Deelnemende teams
ontvangen een coachmap met hierin een notitieblok, een pen en uiteraard blauwe kaarten.

Kijk voor meer informatie opwww.blauwe-kaart.nl. Voor vragen kan gemaild worden naar blauwekaart@knvb.nl.

Karin Leerkes 40 jaar handballid

maandag 28 september 2015

Karin Leerkes, een van de boegbeelden van het handbal in Salland, is 40 jaar lid van de handbal. In al die jaren heeft Karin met verschillende mensen samen gewerkt en mede dankzij haar is de handbal
in Wijhe groot geworden. Afgelopen weekend kreeg ze ter ere van deze mijlpaal van handbalvrienden een verrassingsfeest cadeau.

In 1975 werd Karin lid van de IJsselstars, de toenmalige handbalvereniging in Wijhe. Karin is lange tijd spelend lid geweest en bewaakte als keeper het doel. Inmiddels beoefent ze de sport zelf niet
meer actief, maar ze is al vele jaren trainer en begeleider van diverse teams bij Wijhe’92. Vanwege haar tomeloze inzet voor het handbal en de club werd zij enkele jaren geleden door de vereniging
benoemd tot ‘lid van verdienste’. Karin is in 2012 een van de initiatiefnemers geweest voor het starten van een G-handbalteam binnen Wijhe’92, iets waar zij zich ook met hart en ziel voor inzet.
Wijhe’92 is Karin heel erkentelijk voor alles wat ze heeft gedaan en hoopt dat ze nog vele jaren met plezier bij het handbal betrokken blijft.

Naar Schalke 04 met Wijhe ‘92

woensdag 14 oktober 2015

Indien er voldoende belangstelling is, kunnen wij een wedstrijd bezoeken van Schalke 04 tegen Borusia Mönchen Gladbach. Deze wedstrijd is gepland op zaterdag 19 maart 2016. Is een mooie
gelegenheid om met jouw team een wedstrijd mee te beleven van de Bundesliga. Kosten zijn €69,- p.p. inclusief busvervoer, wedstrijdkaart, 3 drankjes en paar hapjes. Vertrek is dan 5 uur voor de
wedstrijd en 1 uur na de wedstrijd gaan wij weer terug. Voor de wedstrijd is er nog gelegenheid om naar het supporters café van Schalke te gaan.
Bij een volle bus vertrekken wij vanuit Wijhe. Bij minder belangstelling kan het zijn dat wij vanaf een andere locatie vertrekken.

Opgave voor 20 oktober 2015 bij John Voppen (hjwa.voppen@hetnet.nl of secretaris@wijhe92.nl)

Handbalinstuif bij Wijhe'92

zondag 4 oktober 2015

Op woensdagmiddag 14 oktober zijn jongens en meiden van 5 tot en met 8 jaar van harte welkom op de handbalinstuif bij Wijhe’92. Van 14.00 tot 16.00 uur kunnen kinderen in sporthal De Lange Slag
snuffelen aan het handbalspelletje en ontdekken of de sport iets voor ze is. Handbal is een leuke, snelle en stoere teamsport voor jongens en meiden die wel van actie houden. Vriendjes en vriendinnetjes
zijn deze middag ook van harte welkom.
Speelsters van Wijhe’92 maken deze handbalinstuif mogelijk en helpen een handje. Vooraf aanmelden is gewenst. Neem dan contact op met Henriët Bongers via party-music@ziggo.nl.

Foto's 100 jaar voetbal Wijhe (deel 2)

maandag 5 oktober 2015

Er staat nu ook een album op mijn site met alle oude foto's. Zie www.pupillenwijhe92.nl/fotos.

Ineke van Wijhe
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Filmpjes 100 jaar voetbal Wijhe

dinsdag 6 oktober 2015

Wedstrijd IJsselboys - Wijhe 1988

Wedstrijd Lettele - Wijhe 1997

Zondag 13 maart met de bus naar Stevo

zondag 13 maart 2016

Aanstaande zondag 13 maart gaat er weer een bus naar de uitwedstrijd van voetbal Heren-1 tegen Stevo in Geesteren (Ov.).
Er zijn 50 plekken (inclusief spelers en staf) en wie het eerst komt, eerst maalt. De bus vertrekt om 11.45 uur vanaf ons sportpark aan de Zandhuisweg.

Deze busreis wordt volledig gesponsord door 't Praothuus. Gerrit Velthuis gaat zelf ook mee en de bus moet vol

Nieuws Kledinglease

zaterdag 17 oktober 2015

lees verder >>

Geslaagde handbalinstuif

maandag 19 oktober 2015

Op woensdagmiddag 14 oktober heeft een groep van ongeveer 30 kinderen in de leeftijd van 5-8 jaar deelgenomen aan de handbalinstuif. Onder leiding van enthousiaste vrijwilligers hebben de
kinderen eerst handbalspelletjes gedaan, daarna was het tijd om wat te drinken en een appel te eten. Vervolgens werden er wedstrijdjes gespeeld. Na afloop kregen de deelnemertjes een heuse oorkonde.
Dank aan iedereen die deze middag mogelijk heeft gemaakt.
lees verder >>

Algemene Ledenvergadering

zondag 25 oktober 2015

Ledenvergadering Wijhe’92 met vooruitblik op Talentenbeleid

Op maandagavond 2 november om 20.00 uur houden we onze jaarlijkse algemene ledenvergadering (ALV) in kantine ‘De Verlenging’. Twee vacante plekken in de samenstelling van het hoofdbestuur,
een update over het nieuwe vrijwilligersbeleid en inbreng voor het nieuwe voetbalbeleidsplan zijn speerpunten. Een voorzitter voor de handbaltak en een bestuurslid dat de functie Communicatie en
Activiteiten op zich neemt zijn echter niet gevonden. Hoe kunnen beide functies toch ingevuld worden nu nood hoog is bij Wijhe’92?

Vrijwilligersbeleid = Talentenbeleid
Vorig jaar werd tijdens de ALV ingestemd met aanpassing van het vrijwilligersbeleid, omdat het steeds lastiger wordt om alle functies bij de vereniging in te vullen. Het bestuur kreeg toestemming van
de leden dat de lijn wordt dat iedereen taken moet doen binnen de vereniging. Een jaar later is bekend dat dit nieuwe ‘Talentenbeleid’ wordt opgesteld en met ingang van seizoen ‘16-’17 uitgerold wordt
binnen de vereniging. Tijdens de ALV wordt vooruitgeblikt en over opties voor de exacte invulling van het Talentenbeleid met de leden overleg gepleegd. Vanzelfsprekend is er aandacht voor de
financiële kant van de club: het jaarverslag, de resultaten en begroting worden besproken met de leden. Omdat er een nieuw voetbalbeleidsplan 2016-2019 wordt opgesteld, wordt de leden gevraagd
tijdens de vergadering hun ideeën en suggesties mee te geven aan het voetbalbestuur.

Alle leden en vrijwilligers vanaf 16 jaar zijn van harte uitgenodigd.

Wanneer : maandagavond 2 november 2015
Aanvang : 20:00 uur
Locatie__: kantine ‘De Verlenging’ op het sportpark.

Klik hier voor de uitnodiging met de volledige agenda.
Klik hier voor het jaarverslag seizoen 2014-2015 concept.

10 nieuwe pupillenscheidsrechters

zaterdag 31 oktober 2015

Tien jongens zijn vorige week woensdag geslaagd voor de opleiding pupillenscheidsrechter. Deze cursus vond plaats bij Wijhe’92. Zeven van de tien nieuwe scheidsrechters zijn lid van onze vereniging,
twee van VV Wesepe en één van VV Broekland. De geslaagden ontvingen uit handen van KNVB-docent Herman van Raalte het certificaat.
Wijhe’92 heeft elke cursist daarbij nog de originele KNVB-badge voor op het shirt, een set met de gele en rode kaart, een fluitje en het notitieboekje cadeau gegeven.

Samen met begeleiders Gerard Koetsier en Herman Nijboer wens ik allen heel veel fluitplezier.

Henk Dijkslag
Begeleider Pupillenscheidsrechters

WIJHESE VEER SPONSORT SCOREBORD

zaterdag 31 oktober 2015

Het hoofdveld van Wijhe’92 is sinds dit seizoen voorzien van een nieuw scorebord. Dit scorebord is mede mogelijk gemaakt door Wijhese Veer B.V. van Bert Keukenkamp. We kunnen nu duidelijk zien
wat de stand en de speeltijd is. Nu maar hopen dat er meer doelpunten VOOR dan TEGEN hoeven te worden vermeld

We doen mee met de Salland Clubactie

dinsdag 3 november 2015

Scoor voor onze club en krijg zelf extra korting op uw zorgpremie bij Salland Zorgverzekeringen.

We zijn de afgelopen weken in gesprek geweest met Salland Zorgverzekeringen. Deze zorgverzekeraar uit Salland heeft een concept bedacht waarmee ze intensief samenwerken met sportverenigingen;
de Salland Clubactie. Leden van sportverenigingen krijgen met deze actie een aantrekkelijke korting op de zorgpremie. Tegelijkertijd scoren de clubs grote bedragen voor in de clubkas.

Vorig jaar deden al 68 sportclubs mee die in totaal meer dan € 49.290,- scoorden. Goede actie dus! En het mooie is dat wij hier met onze club ook aan meedoen dit jaar.
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Even de voordelen op een rij:

Via Wijhe '92:

- sluit u een goede zorgverzekering op maat af;
- krijgt u een aantrekkelijke korting op uw premie;
- krijgt onze club een mooi bedrag voor in de clubkas.

De korting geldt voor alle leden/donateurs van onze club en ook voor alle meeverzekerde gezinsleden op hetzelfde woonadres. Leden die al verzekerd zijn bij Salland Zorgverzekeringen kunnen ook
overstappen naar onze clubcollectiviteit! Zij profiteren dan ook van de mooie korting en ze scoren voor onze club. Salland Zorgverzekeringen maakt in november de premie voor 2016 bekend; vanaf dat
moment kunt u overstappen. Salland Zorgverzekeringen maakt voor ons een speciale omgeving binnen haar website waarop u alle informatie kunt vinden. Daar komen we snel op terug!

Bekerwedstrijd Handbal Dames 1

dinsdag 3 november 2015

Dinsdag 10 november 2015 om 19.30 uur speelt Dames 1 van Gastvrij/Wijhe '92 thuis in de eerste ronde van de bekerwedstrijd tegen Dames 1 van Nieuw Heeten.
Sporthal: De Lange Slag te Wijhe
Niet onbelangrijk: volgens regels NHV wordt er entree geheven (2,50 euro vanaf 16 jaar)

.

Peter Jansen vertrekt bij Wijhe ’92 aan eind van het seizoen

zondag 8 november 2015

Na drie seizoenen bij Wijhe ’92 hoofdtrainer te zijn geweest, hebben Peter Jansen uit Vorden en het voetbalbestuur van Wijhe ’92 in goed overleg besloten om aan het eind van dit voetbalseizoen er niet
nog een vierde seizoen aan vast te knopen.
Het bestuur hoopt dat Peter weer een mooie nieuwe club gaat vinden en gaat zelf op zoek naar een nieuwe ambitieuze trainer die goed past bij Wijhe ’92.

Hans van der Hoop nieuwe hoofdtrainer Wijhe’92

dinsdag 24 november 2015

Deze week is door Hans van der Hoop de handtekening gezet onder het contract als hoofdtrainer bij Wijhe'92. Per 1 augustus 2016 start Van der Hoop als nieuwe hoofdtrainer bij Wijhe’92. Hans is
momenteel hoofdtrainer van Schalkhaar en in het verleden onder andere succesvol hoofdtrainer geweest van Voorwaarts Twello, Columbia en Heerde. Een afvaardiging van de selectiespelers en het
Voetbalbestuur besloot unaniem dat Hans van der Hoop de passende trainer voor Wijhe’92 zal zijn.

Gevoelsmens en docent
Hans is echt een gevoelsmens, vindt de stemming in de kleedkamer en op het sportpark ook erg belangrijk. De keuze om bij een club te gaan trainen hangt bij Hans ook erg af van zijn eerste gevoel bij
de ontmoeting. Bij Wijhe ’92 was het eerste gevoel direct goed. Hans is een gepassioneerd trainer en woont in Apeldoorn. Hij combineert zijn baan, als directeur van een school voor speciaal onderwijs
voor autistische leerlingen in Oosterbeek, met zijn passie voor voetbal.

Visie
Als hoofdtrainer bij Wijhe’92 wil Hans het uiterste halen uit het team. Met zijn ervaring als docent is het opleiden op zijn lijf geschreven. Hans wil graag met aanvallend voetbal resultaten behalen.
Pressie spelen en aanvallend het verschil maken, is een onderdeel van zijn voetbalvisie.

Wij wensen Hans heel veel succes en plezier bij Wijhe’92 en zien uit naar een fijne samenwerking.

Namens het Bestuur,

Alexander Westenbrink
Voorzitter Voetbalbestuur Wijhe‘92

Verslag algemene ledenvergadering

donderdag 26 november 2015

2 november jl. was de algemene ledenvergadering. Lees <<<hier>>> het verslag.

Wijhe’92 heeft een fantastische deal kunnen maken met sportcentrum Leef

dinsdag 22 december 2015

Voor alle leden, vrijwilligers, donateurs, bestuurs-en commissieleden van onze vereniging die 15 jaar of ouder zijn bieden Sportcentrum Leef! en Wijhe’92 nu een uniek aanbod!

Lees hier meer.

Geinteresseerd?
Download hier het inschrijfformulier.

Bekerwedstrijd Handbal Dames 1

zondag 29 november 2015

Dinsdag 15 december 2015 om 19.30 uur speelt Dames 1 van Gastvrij/Wijhe '92 thuis een bekerwedstrijd in de tweede ronde van de Landelijke NHV-beker tegen Dames 1 van Klink Nijland/Kwiek.
Sporthal: De Lange Slag te Wijhe
Niet onbelangrijk: volgens regels NHV wordt er entree geheven (2,50 euro vanaf 16 jaar)

.

Gezocht: Vrijwilligers voor kleding wassen
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maandag 30 november 2015

Lees hier de oproep!

Extra aandacht voor de wasvoorschriften en omgang met de uitgegeven kleding.

maandag 7 december 2015

Lees hier de mededeling van de kledinglease.

Nieuwjaarswedstrijden

donderdag 31 december 2015

Op zondag 3 januari 2016 worden weer de traditionele Nieuwjaarswedstrijden gehouden.

Hieraan doen alle seniorenteams, 1 t/m 10, het 1e vrouwenteam en 7x7 vrouwenteam mee. Verder doen de 4 A-teams mee (incl. meisjes A).

Als spelers van de invalpoule mee willen doen, moeten zij zich even van te voren melden bij de seniorencommissie (Hennie K.). Dan worden zij bij één van de andere teams ingedeeld.

Trainers, leiders en overige begeleiding mogen ook deel uit maken (mee spelen) van hun team.

De aanvang van de wedstrijden is net als het voorgaande jaar, nl. 12.00 uur.

Het is de bedoeling dat alle spelers, trainers, begeleiders, scheidsrechters, etc. tussen 10.30 en 11.00 uur binnen komen lopen en onder het genot van een kopje koffie en broodjesbuffet kunnen we elkaar
het beste wensen voor 2016. Dus in ieder geval voor 11.00 uur aanwezig zijn.

Wie tegen wie speelt, blijft een verrassing!

Een verzoek aan de trainers en leiders is om te zorgen dat de teams zo compleet mogelijk aanwezig zijn en graag op tijd. Bij voorbaat dank!

Het belooft zoals ieder jaar weer een groot spektakel te worden.

Aansluitend is er de nieuwjaarsreceptie, deze begint om 14.30 uur.

En nu maar hopen dat het weer en de velden goed zijn.

Prettige feestdagen gewenst!

“De seniorencommissie”

Verkeersschool Van Dam sponsort Wijhe ’92

vrijdag 11 december 2015

Deze week hebben Verkeersschool Van Dam en Wijhe ’92 een sponsorcontract ondertekend. De vereniging is erg blij dat ze op de steun van de verkeersschool kan rekenen en hoopt op een prettige en
langdurige samenwerking met Anneke en Huig van Dam.

Verkeersschool Van Dam koppelt de sponsoring meteen aan een leuke actie: ze bieden gratis intakes ter waarde van €100,- aan leden van Wijhe ’92. Misschien hebben sommige mensen deze aanbieding
al op de schermen in de kantine gezien. Meer informatie over de nieuwe sponsor is te vinden op
www.verkeersschoolvandam.nl

Nieuwjaarstoernooi Handbal

maandag 14 december 2015

Op zondag 3 januari wordt vanaf 11.30 uur het gezellige Nieuwjaarstoernooi van de handbal weer georganiseerd. Het toernooi is bedoeld voor alle senioren, recreanten, A-speelsters, vrijwilligers,
trainers en leiders. Iedereen is van harte welkom om mee te doen, het belooft weer een gezellige boel te worden.

Speelsters (en eventuele spelers) van alle teams worden door elkaar gehusseld zodat we een gelijkwaardig niveau hebben. Alle teams zijn deze dag vrij van competitie dus we verwachten een grote
opkomst. Opgave vóór 27 december bij Marieke Olthof, via marike00@hotmail.com.

Wat: Nieuwjaarstoernooi Handbal
Wanneer: zondag 3 januari 2015
Tijd: 11:30u - 14:00 uur (onder voorbehoud, afhankelijk van het middagprogramma)
Waar: Benedenzaal van de sporthal

Aansluitend op het toernooi zal de Nieuwjaarsbijeenkomst om 14.30 uur beginnen in de kantine van Wijhe '92. Een ieder is van harte welkom om gezellig mee te gaan naar De Verlenging.

Grote Clubactie

woensdag 16 december 2015

De prijsuitslag van de grote clubactie is bekend. De trekkingslijst kunt u vinden op www.clubactie.nl/prijsuitslag.Wij willen alle lotenverkopers van de D en E teams van de voetbal en handbal van
Wijhe ’92 hartelijk danken voor hun grote inzet. Het resultaat is geweldig! Er zijn 1062 loten verkocht. De totale netto-opbrengst van de grote clubactie is voor Wijhe’92: € 3.118,50 Verder willen we
natuurlijk ook alle kopers hartelijk danken voor de steun aan onze club.

De beste lotenverkopers van Wijhe ’92 zijn:

1. Romy Doorn met 53 loten
2. Jarno Strijdveen met 50 loten
3. Roos Heymerikx met 39 loten
4. Bluff de Lorme met 38 loten
5. Tara te Wierik met 37 loten

Deze lotenverkopers hebben inmiddels hun prijs gekregen.
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Nieuwe datum: Woensdag 6 januari Beker Regiofinale Handbal Dames 1

woensdag 16 december 2015

Woensdag 6 januari 2016 om 20.15 uur speelt Dames 1 van Gastvrij/Wijhe '92 uit een bekerwedstrijd in de Regiofinale van de Landelijke NHV-beker tegen Dames 1 van Eurobottle/Voorwaarts.
Sporthal: Jachtlust te Twello
Niet onbelangrijk: volgens regels NHV wordt er entree geheven. Het exacte bedrag is nog niet bekend. Dit zal t.z.t. worden gecommuniceerd.

.

Erik Rijers stopt bij Wijhe ’92

maandag 21 december 2015

Handbaltrainer Erik Rijers heeft besloten om aan het eind van dit seizoen te stoppen bij Wijhe’92. De Zwollenaar gaat in 2016 emigreren naar Amerika en kan zijn taken als hoofdtrainer/coach dus niet
voorzetten. Hij heeft in goed overleg met het bestuur en Dames 1 besloten om het huidige seizoen af te maken.

Het vertrek van Rijers betekent dat het handbalbestuur op zoek moet naar een nieuwe ambitieuze hoofdtrainer/coach voor Dames 1. Geïnteresseerden kunnen een e-mail sturen naar
wijhe92@handbal.nl.

Elf nieuwe gediplomeerde verenigingsscheidsrechters bij Wijhe ’92

woensdag 23 december 2015

De cursus voor verenigingsscheidsrechter zit er op. In navolging van de cursus pupillenscheidsrechter zijn wij afgelopen najaar, onder leiding van een KNVB-docent, de cursus
verenigingsscheidsrechter gestart. Vijftien cursisten, waaronder twee van vv Wesepe en één van vv Broekland zijn aan de cursus begonnen. Helaas is één cursist halverwege afgehaakt. Inmiddels is
Wijhe ’92 nu elf nieuwe verenigingsscheidsrechters rijker, een geweldige prestatie!

Inhoud van de cursus
De cursus bestond voor een deel uit theoretische basiskennis en deels uit een praktisch optreden tijdens een wedstrijd. Daarvoor moest er tijdens de cursus een deel van een wedstrijd worden gefloten.
Onze D1, D2, D3 en D4 teams hebben zich daar op hun trainingsavond voor beschikbaar gesteld. Daarvoor onze dank, mede door deze inzet kon het praktische deel van de cursus als een succes worden
beschouwd.

De overige praktijkervaring werd opgedaan bij de reguliere juniorenwedstrijden op de zaterdag. Onder leiding van een praktijkbegeleider (een ervaren scheidsrechter binnen de vereniging) werd een
wedstrijd gefloten en werd nadien het verloop van het optreden besproken. Op de laatste cursusdag werd een proef afgelegd waarna het diploma verenigingsscheidsrechter aan de cursisten kon worden
uitgereikt. Dit diploma geldt tevens als opstap om eventueel KNVB-scheidsrechter te kunnen worden.

Fluiten maar
Namens de praktijkbegeleiders wens ik allen veel fluitplezier toe en hoop ik dat Wijhe ’92 nog lang mag profiteren van deze nieuwe talenten.

Henk Dijkslag
Scheidsrechterscommissie Wijhe ’92

Sallandse Handbalweek

zondag 27 december 2015

Van 27 t/m 30 december 2015
Sporthal Tijenraan en ROHDA-hal te RAALTE
Klik hier voor het programma.

Bus naar regiofinale handbal

maandag 28 december 2015

Zoals iedereen weet speelt Dames 1 de regiofinale tegen Voorwaarts op woensdag 6 januari om 20.15 uur in Twello (sporthal Jachtlust). Er rijdt een bus vanuit Wijhe met de speelsters naar Twello. Er
zijn ongeveer 30 plaatsen vrij in de bus voor mensen die ook mee willen gaan. De kosten zijn € 5,00 p.p. (exclusief entreekosten). De bus vertrekt om 18.15 uur vanaf de parkeerplaats bij sporthal De
Lange Slag. Neem toeters, trommels en spandoeken mee om de dames aan te moedigen. Opgeven via mailadres van het secretariaat wijhe92@handbal.nl. Vol=vol!!

Let op: Voorwaarts rekent een entreeprijs van €3,00 voor iedereen van 16 jaar en ouder.

Jan Plagman nieuwe trainer tweede elftal Wijhe ’92

dinsdag 29 december 2015

Jan Plagman is met ingang van het nieuwe seizoen de nieuwe trainer van het tweede voetbalelftal van Wijhe ’92. De Wijhenaar kondigde medio november zijn vertrek aan bij sv Raalte, waar hij vier
seizoenen hoofdtrainer was. Op zoek naar een nieuwe uitdaging klopte Plagman bij Wijhe ’92 aan. Snel overleg binnen de senioren commissie tussen Lambert Eikelboom en Hennie Koekoek zorgde
ervoor dat er rap werd doorgepakt. Voorzitter van het voetbalbestuur Alexander Westenbrink ging akkoord en samen zijn ze erg verheugd met de komst van de ervaren Plagman naar Wijhe ’92.
Voorheen werkte hij als trainer bij sv Broekland en VSW. Wijhe ‘92 wenst Plagman veel succes met deze nieuwe uitdaging.

(foto: Salland Voetbal)

Jan Oosthof bezoeken

zondag 3 januari 2016

Zoals jullie allemaal weten, is Jan Oosthof al geruime tijd ziek.
Hij zal het leuk vinden als personen van Wijhe ’92 een keer bij hem langs gaan om een praatje te maken.
Degene die zich hiertoe geroepen voelt,
kan even contact opnemen met Agata, tel. 06-50606149

Die dan kan aangeven of er die dag al meerdere personen heengaan, of op welke dagen er zich nog geen personen hebben gemeld.
Je kan hem natuurlijk ook zo een keertje een bezoekje brengen.
Op verzoek van Jan wil hij het bezoek graag
tussen 10.00 en 12.00 uur of tussen 15.00 en 17.00 uur,
zodat hij zo min mogelijk in zijn rustmomenten wordt gestoord.
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Groet Agata.

Wijhe '92 speelt a.s. zondag tegen Dieze West

zaterdag 9 januari 2016

Voor zondag 10 januari toch nog een tegenstander gevonden om thuis tegen te oefenen: Dieze West
Aanvang 13.00 uur, Sportpark Wijhe'92
Wijhe'92 - Dieze West

G-HANDBAL IN DE KRANT

vrijdag 15 januari 2016

G-handbal van Wijhe 92 heeft zich afgelopen zaterdag 9 januari goed laten zien! Iedereen met en zonder beperking kon de meerwaarde van sporten ontdekken in de SPORTcarrousel die werd
georganiseerd in het Tijenraan te Raalte tijdens het Iedereen Actief Olympisch side event. Ook het G-handbalteam deed mee en heeft laten zien hoe leuk de sport is. Ze haalden zelfs met een foto de
krant. Dat ze plezier hadden is wel te zien.

SHF sponsort handbaldames en –recreanten van Wijhe’92

zaterdag 16 januari 2016

Op zaterdag 9 januari 2016 werd aan Ben van den Berg een ingelijst handbalshirt overhandigd, hiermee werd de shirtsponsoring van Salland Hypotheek / Financieel Advies (SHF) symbolisch
bekrachtigd. Voor zowel de handbalteams Dames 2 en 3 en de drie recreanten handbalteams van Gastvrij Wijhe’92 is SHF de nieuwe shirtsponsor.

Ben van den Berg is eigenaar van SHF en een erkend financieel adviseur. Zijn kantoor is gevestigd aan de Enkweg in Wijhe. Ben is ook sportliefhebber en regelmatig in sporthal De Lange Slag te
vinden om naar handbalwedstrijden van Gastvrij Wijhe’92 te kijken. Meer informatie over SHF is te vinden op www.sallandhypotheekadvies.nl.

Met Wijhe ’92 naar Schalke 04 tegen Borrusia Mönchen Gladbach

zondag 17 januari 2016

Ongeveer 70 mensen heeft zich tot nu toe gemeld voor het bezoeken van de wedstrijd Schalke 04 tegen Borrusia Mönchen Gladbach op zaterdag 19 maart 2016. Er komt een ‘dubbeldek’ bus. Wij
vertrekken vanaf ons eigen Sportpark te Wijhe in de loop van de ochtend. Hoe laat precies dat wordt binnenkort duidelijk als het tijdstip van de wedstrijd definitief wordt. Wij vertrekken in ieder geval
ruim op tijd, zodat voor de wedstrijd er nog gelegenheid is om naar het supporters café van Schalke 04 te gaan.
Wil je ook nog mee? Dat kan. Meld je dan zo spoedig mogelijk aan bij John Voppen. hjwa.voppen@hetnet.nl
Bij de prijs (€69,-) zit inbegrepen het wedstrijdkaartje, busvervoer, een metrokaartje, een aantal hapjes en drie drankjes voor in de bus.

In memoriam

maandag 25 januari 2016

Met grote verslagenheid hebben wij kennis genomen van het overlijden van

Willem Weide

Hij heeft veel voor de vereniging betekend. Willem heeft drie jaar in het Hoofdbestuur gezeten als voorzitter van de afdeling Activiteiten en Communicatie en is daarna vele jaren voorzitter geweest van
de Sponsorcommissie. Hij heeft er mede voor gezorgd dat de sponsoring bij Wijhe ’92 naar een hoger plan is getild.
Wij wensen Irma, de kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies.

Bestuur, sponsorcommissie en leden van sv Wijhe’92

Update – stuurgroep Talentbeleid op koers

donderdag 28 januari 2016

Achter de schermen van Wijhe ’92 is de projectgroep Talenten druk bezig met het ontwikkelen van het nieuwe Talentbeleid. Op de ALV van 2 november jongstleden gaven enkele projectgroepleden nog
een presentatie om te vertellen hoe het ervoor stond met het nieuwe vrijwilligersbeleid van Wijhe ‘92, getiteld Talentbeleid. Onder de noemer ‘Talentbeleid’ is het de bedoeling dat een ieder iets kan
doen waarbij hij zijn of haar talent in kan zetten. Op die manier voelt het waarschijnlijk als een kleine moeite om jaarlijks een bepaald aantal uren taken voor Wijhe ’92 te vervullen. Het is de bedoeling
dat het Talentbeleid met ingang van het seizoen 2016-2017 van start gaat.

Stand van zaken
Vorige week zat de stuurgroep van het Talentbeleid, onder leiding van Adrie Bolijn, bijeen om de stand van zaken te bespreken. Maarten Huis in ’t Veld van de werkgroep Organisatie is met ‘zijn’
mensen op dit moment het meest ver gevorderd. Een team van zes personen is de afgelopen maanden druk doende geweest om alle taken en functies binnen de handbal- en voetbaltak te inventariseren.
Een enorme klus, want we doen met z’n allen veel. Daarna zijn ze voor al deze taken functieprofielen op gaan stellen, dus wie doet wat, wanneer en op welke manier. Henk Wimmenhoeve van de
werkgroep ICT heeft contact met sv Dalfsen, wiens opzet voor het vrijwilligersbeleid, en de software daarachter, we over mogen nemen. Anneloes van der Kolk van de werkgroep Communicatie bereidt
al diverse communicatie-activiteiten voor. Allereerst mogen de leden eind maart een enquête verwachten waarmee wordt geïnventariseerd wat ieders mening en behoefte is rondom het Talentbeleid.

Houd de komende maanden je mail, de website en social media goed in de gaten voor nieuwe updates over het Talentbeleid. Saampies moeten we het doen voor een toekomstbestendig Wijhe ’92!

Gedragscode uitgebreid

vrijdag 29 januari 2016

Wijhe’92 heeft haar gedragscode uitgebreid. Het oude document stamde uit 2011 en was aan vervanging toe. De uitbreiding betreft gedragsregels om ongewenst gedrag zoals seksuele intimidatie tegen
te gaan, zodat wij bij de vereniging met elkaar zorg dragen voor een veilig sportklimaat. Helaas komt ongewenst gedrag vaker voor dan men denkt. De actualiteit opent regelmatig onze ogen. Wijhe ’92
wil hier preventief beleid over voeren.

Waar kun je de gedragscode vinden? Op www.wijhe92.nl onder het kopje: Clubinfo > Normen en waarden zijn de nieuwste documenten te vinden. Ook kun je lezen wat het actieplan van de KNVB
tegen geweld in houdt.

Verlichting trainingsvelden en kleedgebouw

vrijdag 29 januari 2016

De laatste weken ben ik ’s avonds wat vaker bij de voetbalvereniging geweest.
Wat mij dan opvalt is, dat er veel onnodige verlichting blijft branden. Elke avond worden door mij de verlichting van trainingsvelden en kleedkamers uitgedaan. Waarom doet een trainer of leider niet de
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verlichting van een trainingsveld uit, als er geen nieuwe groep op het trainingsveld aanwezig is, en doet de laatste de verlichting in de kleedkamer uit.

Ook zie ik vaak enkele teams trainen op verschillende velden,
terwijl ze gemakkelijk op een veld kunnen trainen. (volgens mij trainen niet alle teams in de winterperiode 2 keer per week.)

De verlichting van een trainingsveld kost ongeveer € 7.50 per uur. De verlichting in een kleedkamers kost ongeveer € 0.40 per uur. Een simpele rekensom leert, dat we in de winterperiode minimaal €
75.00 per week kunnen besparen, als de verlichting door iedereen op tijd wordt uitgedaan. Dat is toch € 1200, -- per jaar, wat er te besparen valt.

Willen jullie met z’n alle hier extra aandacht aan schenken!?

Beheer Wijhe ‘92

Wijhe ’92 E1 zaalkampioen!

zondag 31 januari 2016

Afgelopen zaterdag is het team van Wijhe ’92 E1 kampioen geworden in de zaal.

Samen hebben: Toon, Lars, Fiore, Siem, Manuel, Tara, Sam, Jarno, Jens samen met hun top

coaches Paco Platenkamp en Edwin Schutte in deze competitie de meeste punten gehaald.

Ze hadden er voldoende aan om twee punten in twee wedstrijden te halen. In sporthal DeTrefkoele in Dalfsen speelde het negental gelijk tegen naaste concurrent Lemelerveld E1 en

zodoende werd het toch nog even spannend omdat ze daardoor de laatste wedstrijd wel moesten winnen om zeker te zijn van het kampioenschap.

Wijhe’92 won vervolgens de laatste wedstrijd overtuigend met 5-1 van ASC. Hiermee werd een kampioenschap een feit en werd de cup

binnengehaald. Natuurlijk wachtte hen bij terugkomst in Wijhe feestpatat bij ’t SPOC.

En het bleef nog lang onrustig in Wijhe….

Binnenkort begint de veldcompetitie weer en zal Wijhe’92 E1 zijn best gaan doen deze prestatie in de hoofdklasse te herhalen.

Met vriendelijke groet,

Pascal Kogelman

eider Wijhe’92 E1

Compost- en potgrondactie Wijhe’92

maandag 8 februari 2016

Vanaf maandag 15 februari tot en met zaterdag 20 februari verkopen vrijwilligers van Wijhe’92 compost en potgrond aan de deuren. De opbrengst van deze jaarlijkse actie is essentieel voor het dekken
van de kosten van de vereniging. De uitlevering van de zakken zal plaatsvinden op zaterdag 12 maart. Er kan zowel compost als potgrond besteld worden in zakken van 40 liter à € 5,00 per zak, bij
afname van meer zakken daalt de prijs per zak. Mocht je de verkopers hebben gemist, dan kun je een nabestelling doen bij Marijn Marsman (marijnmarsman@ziggo.nl / 06-10984821).

De prijzen:
• 1 zak € 5,00
• 2 zakken kosten € 10,00
• Elke volgende zak kost € 4,00
Het maakt niet uit wat er besteld wordt, het aantal zakken telt!

Wedstrijdverslag handbaldames 1

zaterdag 30 januari 2016

Zaterdagavond 30 januari stond de thuiswedstrijd tegen Fortissimo 2 op het programma.
Gastvrij/Wijhe stond voor de wedstrijd op plek 1 en Fortissimo op de laatste plek.
De uitwedstrijd werd ruim gewonnen door de meiden van Gastvrij/Wijhe. De wedstrijd mocht dus eigenlijk geen problemen geven, maar dan moet je het nog wel even doen.
De eerste paar minuten was het even op gang komen maar als snel werd het tempo gevonden door Gastvrij/Wijhe. Snelle aanvallen werden gecombineerd met mooi uitgespeelde combinaties. De
dekking stond prima en er was voor Fortissimo bijna geen doorkomen aan. Dit was ook te zien aan de ruststand: 21-7.
Ondanks dat de concentratie in dit soort wedstrijden lastig vast te houden is ging Gastvrij/Wijhe in de tweede helft door met hetzelfde spelletje als dat in de eerste helft gespeeld werd. Mooie aanvallen
werden met echt teamwerk goed afgerond. Zo stond er aan het eind van de wedstrijd een uitslag van 41-16 op het scorebord.
Volgende week zijn er geen wedstrijden. 14 februari spelen wij uit tegen OBW om 12.30 uur in Zevenaar.

Gastvrij/Wijhe'92 - Fortissimo 2 41-16 (21-7)

Doelpunten: Pauline Nijboer 7, Sharina van Dort 6, Lisan Herbrink 5, Eline Wellenberg 5, Jessica Zernitz 5, Loren vt Hekke 4, Janine Nijboer 4, Anouk Mulder 3, Anouk Westerbeek 1, Sanne Huis in t
Veld 1

Aanpassing sluitingstijden van kantine De Verlenging op de zondagmiddag

vrijdag 12 februari 2016

Het hoofdbestuur van Wijhe ‘92 heeft in overleg met de kantinecommissie het besluit genomen om de sluitingstijden van De Verlenging op de zondagmiddagen aan te passen. Met ingang van zondag 14
februari 2016 gaan de volgende sluitingstijden in:

Thuiswedstrijd van het Eerste elftal: kantine om 18.00 uur gesloten.
Uitwedstrijd van het Eerste elftal: kantine om 15.30 uur gesloten.

De sluitingstijden zijn in overeenstemming met de KNVB geldende regels van kantinesluiting en gelden in ieder geval tot het einde van het huidige seizoen.

Het Hoofdbestuur van Wijhe92.

Instructieavond vrijwilligers bardienst

zaterdag 13 februari 2016

Aan alle vrijwilligers die bardiensten draaien.
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Op maandagavond 15 februari a.s. om 20.30 uur is er een instructieavond in de "Verlenging" voor alle vrijwilligers die bardiensten draaien.
De heer F. Dillema van BHBW ( bureau horeca bijzondere wetten) zal een presentatie houden over verantwoord
alcohol gebruik in sportkantines. Onder de 18 niks.
Ook zal hij ingaan over de inzet van Mysterie Kids in sportkantines.

Graag zien we jullie komst tegemoet op deze avond.

De kantinecommissie.

.

Egon Floors nieuwe trainer van Gastvrij/Wijhe '92

maandag 15 februari 2016

Egon Floors is met ingang van het nieuwe seizoen de nieuwe trainer van de handbaldames van Gastvrij/Wijhe ’92. De in Haaksbergen woonachtige Floors is momenteel bezig aan zijn tweede seizoen
als hoofdtrainer bij Nieuw Heeten, dat uitkomt in de tweede divisie A. Ook traint hij daar de A1. Voorheen was hij meerdere jaren trainer bij clubs als Olympia Hengelo, Heeten en WHC Hengevelde.
Daarvoor bewaakte hij als speler het doel van Stormvogels uit Haaksbergen.

HT4-trainer
Momenteel is Floors bezig met de trainerscursus HT4, deze maakt hij af bij Nieuw Heeten. HT4 leidt deelnemers op tot trainer van topteams of talententeams. Gastvrij/Wijhe ‘92 is erg blij met de komst
van de ervaren en ambitieuze Floors en wenst hem veel succes en plezier met deze nieuwe uitdaging.

Wedstrijd D2 tegen KNVB meiden o. 12/13 regio Zwolle

zaterdag 20 februari 2016

Wijhe ’92 D2 speelt op 24 februari een wedstrijd tegen de KNVB meiden onder 12/13 regio Zwolle.
Op verzoek van de KNVB voetballen de meiden onder 12/13 regio Zwolle,
waar Tara te Wierik van Wijhe ’92 E1G sinds een jaar deel van uit maakt, een wedstrijd tegen Wijhe ’92 D2.
De wedstrijd wordt op woensdagavond 24 februari om 19.00 u. gespeeld op ons eigen sportpark.

.

Enquête Talentbeleid Wijhe’92 – doe je mee?

donderdag 25 februari 2016

Binnenkort ontvangen alle leden en ouders van leden via de mail een link naar een enquête over de invulling van het Talentbeleid van Wijhe ’92. Zoals de meeste mensen hopelijk weten wordt er een
andere invulling gegeven aan het vrijwilligersbeleid bij Wijhe ’92. Om een beeld te krijgen van de wensen die leden en/of ouders hebben willen we middels deze enquête inventariseren welke behoeften
iedereen heeft. Zo kunnen we de invulling van het Talentbeleid zoveel mogelijk afstemmen op de mensen die er straks invulling aan gaan geven.

Talentbeleid
Onder de noemer ‘Talentbeleid’ is het de bedoeling dat een ieder iets voor de club gaat doen waarbij hij zijn of haar talent in kan zetten. Op die manier voelt het waarschijnlijk als een kleine moeite om
jaarlijks een bepaald aantal uren taken voor Wijhe ’92 te vervullen. Door de veelheid aan taken onder meer mensen te verdelen kunnen we onze mooie vereniging toekomstbestendig houden zodat al
onze leden met plezier kunnen blijven sporten. Het is de bedoeling dat het Talentbeleid met ingang van het seizoen 2016-2017 van start gaat. Op de Algemene Ledenvergadering in 2014 is hiertoe al
besloten. We hopen dat zoveel mogelijk mensen de enquête invullen. Doe je mee?

Met vriendelijke groet van de stuurgroep Talentbeleid,

Adrie Bolijn, Maarten Huis in ’t Veld, Henk Wimmenhoeve en Anneloes van der Kolk

In memoriam - Jan Oostof

zaterdag 27 februari 2016

Met grote verslagenheid hebben wij kennis genomen van het overlijden van ons lid van verdienste en club-icoon

Jan Oosthof

Jan heeft zich meer dan 45 jaar ingezet als vrijwilliger bij IJsselboys, Wijhe en Wijhe’92. Hij heeft het voetbal en het vrijwilligerswerk met de paplepel ingegoten gekregen. Zijn vader (Karel Oosthof)
was vanwege zijn grote verdiensten zelfs erelid van IJsselboys. Jan is actief geweest in een veelvoud aan functies zoals jeugdtrainer, bestuurslid, kantinemedewerker, beheerder, wasman en verzorger
van het 1e team.
Door zijn betrokkenheid bij de club was Jan dagelijks op het sportpark aanwezig en bijna iedere voetballer kende hem. Ook tijdens zijn ziekbed kreeg hij veel Wijhe ’92 bezoek en probeerde hij tot het
laatst het sportpark te bezoeken.
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De laatste jaren was hij algemeen verzorger. Jan heeft in zijn loopbaan honderden geblesseerde spelers opgelapt en in zijn verzorgingsruimte zijn duizenden verhalen, nieuwtjes en clubroddels
uitgewisseld.
Het ‘Jantje’ (rivella met jonge jenever) zal niet meer geschonken worden in ons clubhuis. Wij gaan zijn aanwezigheid en inzet missen. Jan bedankt voor de vele mooie voetbaljaren!

Bestuur, leden en commissies van sv Wijhe ‘92

Invullen enquête Talentenplan – nu in je mail

vrijdag 4 maart 2016

Vandaag hebben alle leden en ouders van leden via de mail een link naar de enquête over de invulling van het Talentenplan van Wijhe ’92 ontvangen. Je hoeft slechts 7 of 8 vragen in te vullen waardoor
je kan aangeven wat je mening is. Ook mensen die al vrijwilligerstaken voor de club uitvoeren wordt vriendelijk verzocht de enquête in te vullen. De enquête kan nog tot en met dinsdag 8 maart
ingevuld worden.

Met jouw hulp kan de invulling van het Talentenplan zoveel mogelijk afgestemd worden op alle mensen die er met ingang van het nieuwe seizoen mee te maken krijgen. Hoe hoger de respons, des te
duidelijker wordt wat de behoeften van alle leden en ouders zijn. Doe je mee?

Enquête gemist?
Heb je geen mail gekregen? Waarschijnlijk staat je mailadres dan niet (goed) in de ledenlijst. Geef even een seintje aan Anouk Westerbeek (anouk_westerbeek@hotmail.com) en je krijgt alsnog de link
naar de enquête toegestuurd.

Handbal- en Voetbalkamp 2016

dinsdag 1 maart 2016

Voor de D teams is van vrijdag 17 tot en met zondag 19 het jaarlijkse hand- en voetbalkamp!

Locatie:
Kampeerboerderij De Berghoeve te Epe

Periode:
Van vrijdag 17 tot en met zondag 19 juni.
Vertrek ± 19.30 uur en om 13.00 uur weer in Wijhe

Hoe kan je mee?
Meld je voor 1 april aan bij je leider

Hart voor Salland actie van Rabobank

dinsdag 1 maart 2016

Binnenkort gaat de actie Hart voor Salland van Rabobank Salland weer van start. Hiermee kunnen leden van Rabobank Salland stemmen op hun favoriete vereniging(en) en/of stichting(en) waardoor
deze een financiële bijdrage van de bank ontvangt . Ben je klant én lid van Rabobank Salland? Stem dan op Wijhe ’92! Dat kan van 11 tot en met 21 maart 2016.

Leden ontvangen in week 10 (rond 9 maart) de stemkaart met hun persoonlijke inlogcode. Stemmen kan via een speciale online stemomgeving. Een lid mag maximaal 3 van de 5 stemmen op eenzelfde
vereniging of stichting uitbrengen.

Hart voor Salland in 2015 succesvol voor Wijhe ‘92
Vorig jaar kreeg Wijhe ’92 de meeste stemmen in de categorie ‘sport’, waarin 107 andere verenigingen mee deden. De ‘concurrentie’ is dus groot. Laten we proberen om het resultaat van vorig jaar te
overtreffen, want onze club kan een financieel extraatje altijd goed gebruiken. Het geld gaan we gebruiken voor de aanschaf van spel- en sportmaterialen voor de voetbal- en handbalsport, in het
bijzonder voor de jeugd en G-sporters.

Afscheid Jan Oosthof

dinsdag 1 maart 2016

We zijn trots en blij, op de manier,
waarop Wijhe '92 heeft willen en kunnen bijdragen,
aan het afscheid van Jan Oosthof.

Het zal iedereen sterken,
om de komende periode met dit verlies om te gaan.

Agata en Willem.

We zijn trots en blij, op de manier,
waarop Wijhe '92 heeft willen en kunnen bijdragen,
aan het afscheid van Jan Oosthof.

Het zal iedereen sterken,
om de komende periode met dit verlies om te gaan.

Agata en Willem.

.

Wijhe’92 verlengt contract met Intersport Schutte en Deventrade
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maandag 14 maart 2016

Ook voor de komende 6 jaar heeft Wijhe’92 zich verzekerd van leasekleding van het merk Hummel. Lees verder >>>

Schalke 04- Borrusia Monchen Gladbach

woensdag 16 maart 2016

Er is nog 1 laatste kaartje over inclusief busvervoer voor wedstrijd a.s. vrijdagavond 18 maart Schalke 04- Borrusia Monchen Gladbach. We vertrekken vanaf clubhuis Wijhe '92 om 16.00 uur (aanwezig
15.45 uur) . Prijs € 69,- Meld je snel via hjwa.voppen@hetnet.nl

‘Wees welkom-borden’ invalswegen Wijhe ‘92 & Gastvrij Wijhe

zondag 20 maart 2016

Op vrijdag 11 maart is het eerste ‘wees welkom’ bord onthuld door de voorzitters van Gastvrij Wijhe en sportvereniging Wijhe ’92, onder toeziend oog van wethouder Bosch. Deze borden nemen de
oude gemeenteborden over die de laatste jaren op deze plek hebben gestaan. De komende weken worden ook de andere borden bij de invalswegen van Wijhe in de nieuwe stijl getogen. Vanaf heden is
op de borden voor iedereen zichtbaar welke voet- en handbalwedstrijd het komend weekend worden gespeeld door de eerste teams van Wijhe ‘92. Op de borden worden eveneens alle speciale
activiteiten in het winkelgebied Wijhe kenbaar gemaakt.

Commercieel Noaberschap
Gastvrij Wijhe en Wijhe ‘92 hebben reeds enkele maanden geleden de handen ineen geslagen en nadrukkelijk gekozen voor een nauwere samenwerking. Op uiteenlopende manieren gaan de twee
partijen zich de komende 5 jaar inzetten om synergie te bereiken in het kader van ‘Commercieel Noaberschap’. De leefbaarheid en aantrekkelijkheid van het dorp worden onder andere bepaald door een
goed georganiseerde en veelzijdige vereniging als Wijhe ‘92, maar ook een aantrekkelijk winkelgebied met een kwalitatief en veelzijdig winkelaanbod, levendige horeca en aantrekkelijke evenementen.
Iedereen is uiteraard van harte welkom bij de sportwedstrijden van Wijhe ‘92! Ook heet Gastvrij Wijhe de bezoekers van Wijhe welkom om te komen ‘winkelen, beleven en genieten’ in het mooie dorp.

Opbrengst compostactie weer hoger: € 4.465,58

zondag 20 maart 2016

De jaarlijkse compost- en potgrondactie heeft in 2016 voor Wijhe'92 netto € 4.465,58 opgebracht. Dat is weer hoger dan voorgaande jaren. De vereniging is het team onder leiding van Marijn Marsman
dankbaar voor hun inzet. Ook alle kopers natuurlijk bedankt en tot volgend jaar maar weer.

Zaterdagmiddag thuis tegen Luctor et Emergo en maandag met de bus naar DSVD

maandag 21 maart 2016

Aanstaande zaterdagmiddag 26-03 speelt Wijhe '92 1 thuis tegen Luctor Et Emergo 1. De wedstrijd begint om 17:00 uur.

Twee dagen later, maandag 28-03, speelt Wijhe '92 1 uit tegen DSVD 1 in Deurningen. Deze wedstrijd begint om 14:00 uur.

Ook voor deze uitwedstrijd kan je gebruik maken van busvervoer. Er zijn 50 plekken (inclusief spelers en staf) en wie het eerst komt, eerst maalt. De bus vertrekt om 11:45 uur vanaf het sportpark
Gastvrij Wijhe'92. De kosten hiervoor bedragen €5,- p.p..

Sponsoren met Wijhe’92 naar sc Heerenveen-Heracles

dinsdag 22 maart 2016

Afgelopen zaterdagavond 19 maart is de sponsorcommissie van Wijhe’92 met een bus vol sponsoren naar de wedstrijd sc Heerenveen – Heracles geweest.
Lees verder >>>

Verslag bezoek wedstrijd Schalke 04 - Borussia Mönchengladbach

donderdag 24 maart 2016

Vorige week vrijdag 18 maart reisde een zeventigtal leden van Wijhe ’92 met de bus af naar het Duitse Gelsenkirchen om de wedstrijd Schalke 04 - Borussia Mönchengladbach te aanschouwen. Deze
door John Voppen georganiseerde reis stond aanvankelijk gepland voor zaterdag de 19e maar door allerlei tv-rechten én doordat Schalke uit de Europa League was gespeeld, was de wedstrijd naar
vrijdagavond verschoven. Een aantal mensen moest daardoor afhaken, maar ook een nagenoeg gelijk aantal kon daardoor juist wel mee. Kortom, veel extra werk voor John, maar de bus raakte weer vol.

Ruim voor aanvang van de wedstrijd werden de strijdliederen al ingezet en deze gingen door tot ver na het eindsignaal. De eerste helft van de wedstrijd werd een matig spel vertoond, maar dit werd
ruimschoots goed gemaakt door de fanatieke supporters van Schalke op de ‘Nord Curve’. Zij wisten in de afgeladen Veltins Arena (60.000 man) een sfeer te creëren waar men in menig Nederlands
stadion jaloers op kan worden. Men ging de rust in met een 0-0 stand.

In de tweede helft werd wat meer aanschouwelijk voetbal getoond, maar toch kwam Schalke met 0-1 achter te staan. Dit was voor de supporters het sein om nog een tandje bij te schakelen en het aantal
decibels tot grote hoogte op te schroeven. Het resultaat was toch wat meer inzet van ‘die Schalke Elf’ en de gelijkmakende treffer. Uiteindelijk wist Schalke tien minuten voor het einde de (eind)stand
op 2-1 te brengen en was het feest in het stadion compleet.

Ik denk namens velen te spreken door een groot compliment aan John Voppen te geven voor de goede organisatie van deze busreis waarbij het onderweg aan een natje en een droogje niet ontbrak. Een
bezoekje aan een wedstrijd van Schalke 04 in de Veltins Arena is zeker de moeite waard. John, bedankt voor de goede organisatie!

Henk Dijkslag

REMINDER! Wijhe ’92 organiseert KNVB-cursus Pupillentrainer

maandag 2 mei 2016

De KNVB is wereldwijd toonaangevend op het gebied van opleidingen. Of het nu gaat om betaald of amateurvoetbal, op het veld of in de zaal: de KNVB Academie heeft een voorbeeldfunctie. Daarom
zijn we er als vereniging trots op dat we samen met de KNVB Academie een cursus voor Pupillentrainer kunnen organiseren.

Lijkt het je geweldig jeugdige voetballers in de leeftijd van 5 tot 13 jaar te trainen en te coachen ?
Wat is er mooier dan kinderen de eerste beginselen van de voetbalsport bij te brengen. Tijdens de cursus Pupillentrainer leer je hoe je kinderen kunt leren voetballen, hoe je dat aan hen over moet
brengen en in training en coaching vorm kan geven. Concrete onderwerpen die tijdens de cursus aan bod komen zijn: het trainen van jeugdspelers in de verschillende leeftijdsgroepen, kenmerken van de
verschillende leeftijdsgroepen, jongens- en meisjesvoetbal en leiding geven aan jeugdspelers.

De opleiding:
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Tijdens de opleiding krijgen cursisten opdrachten die worden vastgelegd in een logboek. De opleiding bestaat uit twee delen: een cursus- en een ervaringsdeel. Het cursusdeel, met veel praktijk, bestaat
uit acht bijeenkomsten van 3 uur en wordt op avonden gegeven. Het ervaringsdeel bestaat uit: het minimaal een keer per week gedurende de opleiding trainen en coachen van pupillen. Tijdens dit
ervaringsgedeelte voeren cursisten opdrachten uit, de resultaten hiervan worden verzameld in het logboek. Deelnemers die de opleiding met goed resultaat afronden, ontvangen een erkend KNVB
diploma.

Studiebelasting:
Cursusgedeelte
*Acht bijeenkomsten (van drie uur) 24 uur
*Zelfstudie + uitwerking opdrachten 40 uur (ca.)
Ervaringsgedeelte
* Uitvoeren opdrachten (werkboek)
*Training en coachen van een pupillenteam (twaalf weken) en uitvoeren opdrachten 30 uur (min.)
Totaal circa 94 uur

Start
Toelating vanaf de leeftijd van 15 jaar.
Inschrijfkosten (€ 220,=) komen voor rekening van Wijhe ’92. Bij deelname moet je de intentie hebben om het komende seizoen een jeugdteam van Wijhe ’92 te gaan trainen/coachen.
Bij meer dan 10 deelnemers uit Wijhe kunnen we de cursus op ons eigen sportpark organiseren !

Geïnteresseerd ?
Geef je op of vraag meer
informatie via de Jeugdcommissie
of Pupillencommissie of geef je
rechtstreeks op bij:
radboud.hendriks@marineharvest.com

Download hier de flyer

2 april kampioenswedstrijd Gastvrij Wijhe '92

dinsdag 29 maart 2016

Aanstaande zaterdag 2 april kan Dames 1 van Gastvrij Wijhe ’92 kampioen worden. Het team speelt om 20.15 uur tegen Auto Smeeing/BDC. Als onze handbaldames winnen, en die kans zit er dik in,
pakken ze de kampioenstitel in de hoofdklasse. Naar verwachting zit sporthal De Lange Slag al vroeg helemaal vol omdat er veel publiek op de wedstrijd af gaat komen. Kom dus op tijd en neem
toeters, trommels en spandoeken mee om de dames aan te moedigen. Na de wedstrijd is er een feestje in grand cafe ’t SPOC. De receptie en huldiging vinden op zondagmiddag 10 april van 15.30-18.00
uur plaats in De Verlenging.

Meiden B1 naar NK?
Ook de meiden van de B1 doen het heel goed. Ze staan momenteel gedeeld tweede in de jeugddivisie en spelen zaterdag 2 april om 17.45 uur thuis in Wijhe tegen Borhave. Bij winst kunnen zij zich
kwalificeren voor het Nederlands kampioenschap, een unieke prestatie!

Handbalteam B1 gaat naar het NK

zaterdag 2 april 2016

De handbalsters van B1 plaatsen zich voor het NK.
Lees verder >>

Handbal Dames 1 Kampioen!

zondag 3 april 2016

Enquête Talentenplan – tweede ronde

dinsdag 5 april 2016

Deze week krijgen alle (ouders van) leden van Wijhe ’92 nogmaals een link naar de enquête over het nieuwe Talentenplan in hun mailbox. Enkele weken gelden is deze enquête voor het eerst onder de
leden verspreid, maar de respons bleef steken op 9%. Omdat iedereen met ingang van het nieuwe seizoen taken voor de club gaat verrichten, is een hogere respons zeer wenselijk. Het invullen van de
enquête is namelijk dé manier om invloed uit te oefenen op de totstandkoming van het nieuwe beleid achter het Talentenplan. Het invullen van de enquête kost maximaal 2 minuten tijd. Reageren kan
tot en met 13 april. Heb je geen mail ontvangen? Stuur dan een bericht naar Anouk Westerbeek (anouk_westerbeek@hotmail.com).

Talentenplan
Onder de noemer ‘Talentenplan’ (het nieuwe ‘vrijwilligers’beleid) is het de bedoeling dat alle (ouders van) leden iets voor de club gaan doen waarbij ze hun talent in kunnen zetten. Door de veelheid
aan taken onder meer mensen te verdelen wil Wijhe ’92 toekomstbestendig blijven zodat alle leden met plezier kunnen blijven sporten. Het is de bedoeling dat het Talentenplan met ingang van het
seizoen 2016-2017 van start gaat. Op de Algemene Ledenvergadering in 2014 is hiertoe al besloten. We hopen dat zoveel mogelijk mensen de enquête invullen. Doe je mee?

Met vriendelijke groet van de stuurgroep Talentenplan,

Adrie Bolijn, Maarten Huis in ’t Veld, Henk Wimmenhoeve en Anneloes van der Kolk

zondag 10 april evt. kampioenschap 4e team

woensdag 6 april 2016

Het 4e team van Wijhe ‘92 heeft a.s. zondag de mogelijkheid om kampioen te worden.

Bij winst zijn zij kampioen. Zij spelen a.s. zondag tegen het 3e team van sv Raalte. De nummer 5 uit deze competitie.

Het is een uitwedstrijd en deze begint om 12.00 uur.

U komt ze toch aanmoedigen?!

Dames 1 rechtstreeks gepromoveerd naar 2e divisie

vrijdag 8 april 2016

Afgelopen zaterdag werd Dames 1 kampioen van de hoofdklasse B. Normaal gesproken zouden ze eind april in een onderling toernooi tegen de andere kampioenen van de vijf hoofdklassen moeten
spelen om vier plekken voor de tweede divisie. Deze week besloot het Nederlands Handbalverbond (NHV) echter, na het terugtrekken van eredivisieclub DOS, dat de kampioenen uit de hoofdklasse
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allemaal rechtstreeks promoveren. Dames 1 is er nu dus van verzekerd dat het volgend seizoen in de tweede divisie speelt.

De receptie en huldiging van Dames 1 vinden aanstaande zondagmiddag 10 april van 15.30-18.00 uur plaats in De Verlenging. Alle leden, vrijwilligers en trouwe supporters zijn van harte uitgenodigd
om de huldiging bij te wonen. Na afloop is er voor genodigden een buffet.

Handbalteam E3 kampioen

zaterdag 9 april 2016

Hoera! De handbalmeiden van E3 zijn kampioen geworden.
foto >>

Handbalteam B3 kampioen

zondag 10 april 2016

De handbalmeiden van B3 zijn ook kampioen geworden!

Wijhe'92 weer de meeste stemmen bij 'Hart voor Salland' van de Rabobank: € 1580,=

dinsdag 12 april 2016

Ook dit jaar heeft Wijhe'92 de meeste stemmen(395) in de categorie sport ontvangen bij de actie 'Hart voor Salland' van de Rabobank. Dat levert onze vereniging € 1580 op. Vanavond werd de prijs in
de Deventer Schouwburg uitgereikt aan Henk Morrenhof en Jan van 't Land. Allen bedankt voor de stemmen!

9e editie Klink Nijland IJssel Trophy

woensdag 13 april 2016

De Klink Nijland IJssel Trophy is een prachtig internationaal jeugdvoetbaltoernooi dat dit jaar voor de negende keer wordt georganiseerd door Wijhe´92 in samenwerking met Euro-
sportring. De 9e editie van dit toernooi zal dit jaar plaatsvinden op vrijdag 6 en zaterdag 7 mei.

Er is wederom een internationaal deelnemersveld met teams uit verschillende landen binnen Europa zoals Duitsland, Denemarken, België en Frankrijk. Dit jaar is er zelfs een recordaantal teams dat zal
deelnemen, maar liefst 56 teams! Dit houdt in dat liefhebbers zich mogen verheugen op het aanschouwen van teams met spraakmakende namen zoals: KFC Sint Job, KFUM´s Boldklub Roskilde en FC
Stern Misburg. Natuurlijk zullen ook verschillende teams van Wijhe’92 de club vertegenwoordigen.
Het internationale jeugdvoetbaltoernooi is bedoeld voor jongens B, C, D en E-teams. De teams verblijven tijdens het toernooi allemaal op Summercamp Heino. Overdag komen ze naar het sportpark
van Wijhe’92 om sportief de strijd aan te gaan waarbij ook fairplay een belangrijke rol speelt. Naast het voetbal is er ook allerlei ander vertier te vinden voor de deelnemers.

De organisatie gaat er weer alles aan doen om er voor te zorgen dat alles op rolletjes loopt. Daarnaast is de inzet van vrijwilligers van groot belang en ook dit jaar zijn er weer meer dan 120(!)
vrijwilligers die enthousiast hun steentje zullen bijdragen. Wijhe’92 nodigt u van harte uit om op 6 en 7 mei een kijkje te komen nemen!

Met de bus mee naar NK om B1 te steunen

zondag 17 april 2016

Zoals velen hopelijk weten nemen de handbalmeiden van de B1 volgende week zaterdag 23 april deel aan het NK. Er rijdt een bus vanuit Wijhe met de speelsters naar het NK dat wordt gespeeld in
Sporthallen Zuid te Amsterdam. Vertrek is om 6.15 uur bij De Verlenging op het sportpark. Het toernooi duurt de hele dag en de laatste wedstrijd zal rond 17.30 uur gespeeld worden. Wil je mee om
onze meiden aan te moedigen? Geef je dan op via wijhe92@handbal.nl. Kosten zijn €7,50 per persoon. Neem toeters, trommels en spandoeken mee om de meiden aan te moedigen.

VOORLOPIGE TEAMINDELING HANDBAL 2016-2017

zondag 17 april 2016

Dag allen,

Hier volgt de voorlopige teamindeling van de handbal voor het seizoen 2016-2017. Na de meivakantie (dus vanaf 9 mei ), zullen alleen de selectieteams van de Dames, A-, B-, en C-jeugd, in de nieuwe
samenstelling gaan trainen. De trainingstijden worden nog via de site bekend gemaakt.

Reacties op de teamindeling kunnen voor 24 april 2016 gestuurd worden naar het secretariaat wijhe92@handbal.nl
De reacties zullen binnen de technische commissie worden besproken.

Met vriendelijke groet,

bestuur Gastvrij/Wijhe92

‘Vullen of voeden’- ook gezondere kantine bij Wijhe ‘92

zondag 17 april 2016

Ook De Verlenging, de kantine van Wijhe ’92, doet mee aan de actie ‘Vullen of voeden’ van sportpresentator Wilfred Genee. Genee is initiatiefnemer van de actie ‘Vullen of Voeden’, waarin hij samen
met omroep WNL en de Stichting Meer dan Voetbal probeert gezonder eten en drinken op de menukaart van voetbalkantines te krijgen. Hoofd ‘kantine inkoop’ bij Wijhe ’92 Karin Leerkes heeft onze
club ook aangemeld voor deze actie.

Karin: “Ik heb ons opgegeven voor de actie omdat het heel belangrijk is dat het assortiment van de kantine gezonder wordt. ‘Vullen of voeden’ betekent niet dat de huidige snacks uit de kantine worden
verbannen, maar wel dat we ook een gezond alternatief bieden dat voedt in plaats van alleen maar vult. Bezoekers van de kantine hebben onder andere al kunnen merken dat we al enige maanden een
saladebar hebben. Daarnaast verkopen we vanaf nu ook broodjes. Lang niet iedereen heeft meer zin in een vette gehaktbal of tosti na afloop van een wedstrijd, steeds meer mensen eten bewust gezond.
Verder komt er een ‘Gezonde Tent’ op de IJsseltrophy waarbij G-handballers de broodjes gezond en fruit gaan verkopen. En het allermooiste is dat we door deze actie als club elke maand kans maken
om € 750,00 te winnen!”

Nieuwe trainingspakken voor G-voetbalteam Wijhe ’92

maandag 18 april 2016

Afgelopen vrijdag kregen de G-voetballers van Wijhe ’92 nieuwe trainingspakken overhandigd uit handen van de broers Bert en Tonko Hemeltjen. Bouwbedrijf Hemeltjen is sinds augustus 2015 al
shirtsponsor van dit team voor sporters met een verstandelijke beperking en nu ook de trotse sponsor van de nieuwe trainingspakken. Na ruim zes jaar waren de oude trainingspakken aan vervanging
toe. Leiders van het G-team Rene Mars en Gerrit Poppe hebben Bouwbedrijf Hemeltjen benaderd, wetende dat zij het G-voetbal een warm hart toedragen, en de deal was snel beklonken. Keeper Mike
overhandigde namens het team een mooi boeket aan beide broers Hemeltjen om hen te danken voor hun steun.

Foto is gemaakt door Ineke van Wijhe.
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HART VOOR SALLAND-ACTIE 2016 WEDEROM SUCCESVOL

woensdag 20 april 2016

Vorige week ontving onze vereniging een cheque ter waarde van €1580,- uit handen van Rabobank Salland voor deelname aan de actie Hart voor Salland. Een prachtig bedrag dat ten goede komt aan de
jeugd en G-sporters van Wijhe '92. We werden bovendien weer winnaar in de categorie 'Sport', net zoals in 2015. Stemmers bedankt!

PROMOTIEFILMPJE
Enkele weken geleden werd er door de Rabobank ter promotie van de actie een mooi filmpje opgenomen over Wijhe '92. Anneloes van der Kolk, verantwoordelijk voor een groot deel van de PR en
communicatie bij Wijhe '92, vertelt hierin wat de actie voor onze vereniging betekent.

Link naar het filmpje:
klik hier

Wijhe 9 kampioen

donderdag 21 april 2016

Na 2 enerverende wedstrijden van het 9e tegen het 10e team (beide teams in dezelfde competitie), waar veel mensen afgelopen donderdag en zondag van hebben genoten, kon het 9e team aanstaande
zondag 24 april eventueel kampioen worden.

Wat niet te voorzien was dat de enige concurrent die was overgebleven, afgelopen zondag later op de middag punten heeft gemorst. Dit betekent dat het 9e team afgelopen zondag al officieel kampioen
was.

Het 9e team zal a.s. zondag hun kampioenschap gaan vieren. De senioren van het 9e spelen zondag om 11.30 uur thuis tegen ZAC 3.

Het zou leuk zijn als er wat extra publiek is om het 9e team in deze wedstrijd aan te moedigen. Daarna kunt u van de gelegenheid gebruik maken de heren te feliciteren.

Dus mocht u in de gelegenheid zijn, moedig het team in deze wedstrijd aan!

Handbal Dames B1 op NK 5e geworden

zondag 24 april 2016

Nadat de eerste wedstrijd in de poule nog gelijk werd gespeeld hebben de meiden de andere twee wedstrijden helaas verloren. Ze speelden een stuk minder goed dan normaal, maar vervolgens hebben
ze zich gelukkig hervonden. De wedstrijden tegen E&O en Gemini werden gewonnen en daarmee werden de meiden dus 5e.
Het superenthousiast publiek dat mee kwam uit Wijhe heeft ook echt goed geholpen en het team volop aangemoedigd, mede ondersteund door allemaal toeters. Het was een mooie en leerzame dag!

Ruim 30% respons op enquête Talentenplan

dinsdag 26 april 2016

- Update en voortgang -
Enkele weken geleden zijn alle (ouders van) leden van Wijhe ’92 voor de tweede keer via hun mail benaderd om de enquête voor het Talentenplan in te vullen. De respons ligt nu tussen de 30 en 40
procent. Het is lastig om exact te zeggen wat de respons is omdat binnen een gezin of huishouden mensen soms twee, drie of vier keer (vanwege meerdere spelende gezinsleden) een mail hebben
gekregen. In elk geval is dit een heel grote verbetering, waar de stuurgroep achter het Talentenplan heel blij mee is. Iedereen bedankt voor het meedoen! De stuurgroep heeft veel input gekregen en kan
nu verder met de ontwikkeling van dit nieuwe ‘vrijwilligersbeleid’.

Het nieuwe beleid is achter de schermen al in concept geschreven door de stuurgroep. Op basis van de input uit de enquête en de feedback die men gegeven heeft gaan zij nu het beleid aanpassen en
aanscherpen. “Het is helaas onmogelijk om met alle reacties iets te doen, maar waar mogelijk nemen we de feedback mee. Dit beleid moet door het bestuur geaccordeerd worden. Na akkoord van het
bestuur wordt het definitieve beleid met de leden gedeeld zodat iedereen op de hoogte raakt van de nieuwe plannen”, aldus voorzitter van de stuurgroep Adrie Bolijn.

Eind mei worden alle (ouders van) leden via Sportlink benaderd. Anneloes van der Kolk, verantwoordelijk voor de communicatie vertelt: “Via Sportlink krijgen ze een mail met daarin uitleg over het
beleid en de vraag om zich op te geven voor een vaste voet of taak waarin ze hun talent kwijt kunnen. Iedereen heeft twee weken de tijd om hierop te reageren, tot midden juni dus. De responstijd is
twee weken en daarna gaan we achter de schermen bezig om alle taken te verdelen. Met ingang van het nieuwe seizoen moet het Talentenplan draaien, operationeel zijn.”

“Er is geïnventariseerd dat alle taken bij Wijhe ’92 in drie categorieën te verdelen zijn: functies, commissietaken en taken. Alle (ouders van) leden krijgen de kans om aan te geven welke taak ze willen
uitvoeren. Heb je een bepaald talent dan wil je dit logischerwijs waarschijnlijk graag inzetten, omdat het je niet zoveel moeite kost. Je krijgt dus zelf de keuze om in eerste instantie aan te geven welke
functie, commissie- of losse taak je wilt (blijven) uitvoeren. Horen we niets van je? Dan word je automatisch ingedeeld voor de vaste voet die hoort bij jouw (kinds/kinderen hun) categorie.”, besluit
Maarten Huis in ’t Veld, verantwoordelijk voor de structuur. Uiteraard probeert de stuurgroep Talentenplan om iedereen zoveel mogelijk in te delen op basis van diens talent en voorkeur.

Trainer/Coach gezocht voor damesteam op zaterdag

donderdag 28 april 2016

Voor volgend seizoen zijn we nog op zoek naar een trainer/coach voor het zaterdag damesteam wat nu nog het meiden A team is.

Wat kan de trainer/coach verwachten: Een enthousiaste leergierige groep meiden die al enkele seizoenen op het één na hoogste niveau (1ste klasse) voetballen en hierin bovenin meedraaien maar nog
zeker beter kunnen. De meiden zijn tussen de 16 tot 19 jaar.

We zoeken dus een trainer/coach die twee keer in de week een training willen verzorgen en op zaterdag tijdens de wedstrijd coachen. Uiteraard mogen dit ook twee trainers zijn die elkaar afwisselen.

Reacties kunt u sturen naar info@wijhe92.nl

Voorlopige indeling jeugdteams voetbal

vrijdag 29 april 2016

Onderaan dit nieuwsbericht kunt u de voorlopige teamindeling van de voetbal voor het seizoen 2016-2017 downloaden.

Reacties op de teamindeling kunnen voor 14 mei 2016 gestuurd worden naar wedstrijdsecretarisjunioren@wijhe92.nl

Deze reacties zullen binnen de pupillen- en juniorencommissie worden besproken.

Met vriendelijke groet,

Voetbalbestuur Wijhe '92
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Download hier de voorlopige indeling.

10 nieuwe beachhandbalscheidsrechters

dinsdag 3 mei 2016

Op 22 april jongstleden hebben tien B-speelsters van Gastvrij Wijhe ‘92 met succes meegedaan aan de opleiding tot beachhandbalscheidsrechter. De cursus werd gegeven door Jeanet Markvoort, een
ervaren (beach) scheidsrechter met internationale ervaring. Door het volgen van de cursus en aansluitend een demonstratiewedstrijd zijn de meiden voldoende opgeleid om de wedstrijden te kunnen
fluiten. Uit handen van de organisatie ontvingen ze een certificaat én een fraai scheidsrechtersbeachshirt. Wijhe ‘92 waardeert de inzet van de meiden en de begeleiding en wenst hen veel succes tijdens
de beachcompetitie!

Sallandse Beachcompetitie
De Wijhese beachhandballscheidsrechters gaan ook deelnemen aan de Sallandse Beachcompetitie die georganiseerd wordt in de maanden mei en juni. De wedstrijden worden gespeeld op zaterdag (C-
& B-jeugd) en op vrijdagavond (A-jeugd en senioren) op de beachvelden in Heino of Luttenberg. Voor alle categorieën zijn drie speeldata vastgesteld met een reservedatum in verband met eventuele
afgelasting door weersomstandigheden. De speeldata zijn gepland na de buitencompetitie.

Sportcarrousel op 12 mei

woensdag 4 mei 2016

Zet in je agenda: op donderdag 12 mei doet de Sportcarrousel van 15.00-17.00 uur ons sportpark aan. Gezellig en ontspannen sporten en bewegen voor iedereen, met en zonder beperking! De
Sportcarrousel is er om iedereen te laten ontdekken dat sporten bij een vereniging erg leuk is om te doen. Meer informatie over de Sportcarrousel is te vinden op www.sportcarrousel.nl.

1e vrouwenteam van Wijhe ‘92 a.s. zondag mogelijk kampioen

donderdag 5 mei 2016

Het 1e vrouwenteam van Wijhe ‘92 heeft a.s. zondag de mogelijkheid om kampioen te worden. Al zijn ze wel afhankelijk van anderen.
Zij spelen a.s. zondag tegen het 1e team van sv Broekland. De nummer 6 uit deze competitie.
Het is een uitwedstrijd en deze begint om 11.15 uur.
Het 1e vrouwenteam staat gelijk aan kop met Terwolde 1, al hebben zij een beter doelsaldo als Wijhe ‘92. Terwolde heeft een lastige wedstrijd tegen de nummer drie in deze competitie.
Mochten beide teams gelijk in punten eindigen, dan volgt er een beslissingswedstrijd. Bij navraag bij de KNVB blijkt dat het doelsaldo niet telt.

Het zou leuk zijn als er extra publiek is om het 1e vrouwenteam aan te moedigen.

Dus als je tijd hebt, ga kijken ..........!

Rabobank Voetbalmix (Gemengd) Toernooi 2016

maandag 16 mei 2016

Zondag 5 juni 2016 op de sportvelden van Gastvrij Wijhe ‘92 is het Rabobank Voetbalmix toernooi.

Er zal worden gespeeld met gemengde 7x7 teams. Maar als er voldoende animo is zal er dit jaar ook een vrouwenpoule worden opgezet. Dus dames en heren geef je snel op! Zie onderstaand het
inschrijfformulier.

Aanvang 10.00 uur.
Sportpark Gastvrij Wijhe '92

Let op! opgave tot uiterlijk 27 mei!

Download:
- Inschrijfformulier
- Poster incl. regels en voorwaarden

(Voorlopige) indeling D-pupillen voetbal

maandag 9 mei 2016

Onderstaand de voorlopige teamindeling van de D-pupillen voetbal voor het seizoen 2016-2017.

Reacties op de teamindeling kunnen voor 16 mei 2016 gestuurd worden naar wedstrijdsecretarisjunioren@wijhe92.nl

Deze reacties zullen binnen de pupillen- en juniorencommissie worden besproken.

Met vriendelijke groet,

Voetbalbestuur Wijhe '92

Download:
- Voorlopige indeling

Kledinglease: tijd van inleveren!

dinsdag 17 mei 2016

30 mei en 31 mei van 19.00 tot 21.00 uur voor de voetbal!

Wij zitten nu bijna aan het einde van het voetbal seizoen. Hopelijk is het seizoen succesvol maar bovenal met plezier en respect verlopen voor medespelers, leiding en tegenstander en … met
zorgvuldigheid in omgang met de eigendommen van de vereniging.
Slijtage en verminderde kwaliteit is natuurlijk niet altijd te voorkomen. Wel doen wij een beroep om bijvoorbeeld de wasvoorschriften in acht te nemen. Doe bijvoorbeeld geen spullen in een wasdroger.
Dit voorkomt onnodige slijtage en dus onnodige kosten voor onze vereniging.
Nogmaals wijzen wij erop, dat door vereniging beschikbaar gestelde kleding (ook de trainingspakken voorzien van sponsor Vosman!) in principe alleen voor de zaterdag of zondag bedoeld is behoudens
spullen ter beschikking gesteld aan trainers en leiders.

Check tas en denk aan borgsom
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Graag de tas controleren op inhoud! Dat voorkomt straks mogelijke verrassingen bij de inname. Immers bij correcte inlevering mag men aanspraak maken op de borgsom beschikbaar voor het team.
Spullen zijn bij uitgifte geregistreerd en wij rekenen erop dat alles nog aanwezig is!

Blijf je leider/trainer van een team.
Dat zou geweldig zijn, dan willen wij graag afspraken maken de tas met kleding te controleren en eventueel weer een tas voor volgend seizoen mee te geven.
Wij overleggen dat graag.

Controle en wijze van aanbieden
Om de tas met kleding goed en snel te kunnen controleren, vragen wij je de spullen voor inleveren te wassen, de shirts op volgorde van nummering te leggen (indien aanwezig), broeken en kousen te
controleren. Zitten er gaten in bijvoorbeeld kousen doe deze dan even apart, dat scheelt voor ons veel uitzoekwerk! Wij vragen dan ook onderstaand formulier in voor inleveren van de tas.
Noteer alvast hierop de inhoud van de tas! Maak aantekeningen over kwaliteit, misstanden (maatvoering) en/of andere dingen welke belangrijk zijn.
Wij rekenen op medewerking! Zeer belangrijk om zaken soepel te kunnen laten verlopen.

Zonder dit formulier starten wij op voorhand niet met inname van de tas.
Het helpt ons enorm om volgend jaar te starten met goede spullen. Dat willen wij toch allemaal?

Ook de ballen
Dit jaar worden ook de ballen geteld en gecontroleerd op aanwezigheid! Let op: bij vermissing van ballen wordt nu geld in mindering gebracht op

Met dank aan sponsoren
Denk bij uw aankopen waar mogelijk aan onze sponsoren, zij denken aan ons!

Kledinglease commissie
Voetbal: Gerrit Freriks en Geert Roeke
Sleutels, jassen, ballen: Willem Kruit

Download hier het formulier
- Kledinglease inlever formulier

WORDEN MEIDEN D1 ZATERDAG KAMPIOEN?

donderdag 12 mei 2016

Aanstaande zaterdag kan het D1-meisjesteam kampioen worden.

Als zij minimaal gelijk spelen tegen Rohda kan de vlag uit en gaat er feest gevierd worden.

Uiteraard doen de meiden dit graag voor zoveel mogelijk publiek en toeters en bellen zijn welkom.

Graag zien we je zaterdag op het sportpark van Wijhe '92. Aanvang 10.00 uur

In memoriam - Ab Liefers

vrijdag 13 mei 2016

Na een ernstige ziekte hebben wij op 10 mei 2016 afscheid moeten nemen van ons lid

Ab Liefers

Als vrijwilliger is hij sinds de oprichting van onze vereniging in 1992 actief geweest bij de commissie Beheer. Ook heeft hij tot voor kort bij de thuiswedstrijden van het 1e elftal altijd de scheidsrechter
ontvangen.
Ab was ook de vader en opa van enkele Wijhe ’92 leden. Wij wensen hen en de verdere familie veel sterkte toe bij dit verlies.

Bestuur, commissie Beheer en leden van sv Wijhe ‘92

- in memoriam

Eventueel Kampioenschap 1e vrouwen voetbalteam

vrijdag 13 mei 2016

Het 1e vrouwen voetbalteam van Wijhe ‘92 afgelopen zondag zijn wedstrijd tegen Broekland in een zeer spannende wedstrijd toch nog met 3 – 2 weten te winnen. Ook medekoploper Terwolde heeft
zijn wedstrijd gewonnen. Dit betekent dat er een beslissingswedstrijd volgt.

Omdat het vrouwenteam van Terwolde een beter doelsaldo heeft als Wijhe ‘92 mogen zij thuis spelen. De KNVB heeft bepaald dat a.s. maandag 16-05-2016 (2e Pinksterdag) de beslissingswedstrijd in
Terwolde wordt gespeeld. Aanvang 11.30 uur.

Wijhe '92 wil iedereen uitnodigen om het 1e vrouwenteam van Wijhe ‘92 in Terwolde aan te moedigen! Deze steun heeft het team hard nodig om het kampioenschap binnen te halen.

Dus als je tijd hebt, ga kijken en moedig ze aan!

Bij deze wensen wij het 1e vrouwenteam, en haar begeleiding a.s. maandag veel succes!

Dames 1 en MD1 zijn kampioen

maandag 16 mei 2016

Wijhe '92 dames 1 is na een 1-3 winst in Terwolde kampioen geworden! De dames speelden een beslissingswedstrijd omdat Wijhe '92 en Terwolde de competitie met een gelijk aantal punten waren
geëindigd.

Afgelopen zaterdag is het meisjes D1-team kampioen geworden. De spanning was er voor de meiden wel een beetje af aangezien naaste concurrent Colmschate donderdag al punten had laten liggen
zodat MD1 niet meer in te halen was. Maar kampioen worden zonder zelf te winnen ka eigenlijk niet. Toch was het Rohda dat op een 0–1 voorsprong kwam. 10 minuten voor tijd kwam MD1 langszij
en vlak erna volgde de 2-1 en kon het kampioenschap gevierd gaan worden.

Voor beide teams: Proficiat met dit kampioenschap!

Ga voor actiefoto's van MD1 naar pupillenwijhe92.nl (met dank aan Ineke van Wijhe)

8e Vriendinnen-voetbalmiddag bij Wijhe ’92
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dinsdag 17 mei 2016

Op zaterdagmiddag 21 mei wordt de 8e editie van de Vriendinnen-voetbalmiddag gehouden op ons sportpark. Deze middag is voor alle meiden van 5 tot en met 16 jaar die het leuk vinden om te
voetballen. Om 13.00 uur wordt gestart met het indelen van de groepen en de kennismaking met de trainers. Naar alle waarschijnlijkheid zit hier ook een trainer van eredivisieclub PEC Zwolle bij. Na
een warming-up zullen de deelnemers in verschillende oefeningen kennis gaan maken met het voetbalspel. Een echt wedstrijdje om te laten zien wat er geleerd is zal natuurlijk niet ontbreken. Rond
15.00 uur zal de middag afgesloten worden. Denk aan sportkleding en voetbal- of sportschoenen. Familie en vriendjes zijn natuurlijk van harte welkom om de meisjes aan te moedigen!

Opgeven kan via het inleveren van een briefje bij schoolgym, of mail je naam en geboortedatum naar: meidenvanwijhe92@outlook.com. De uiterste inschrijfdatum is donderdag 19 mei. Meer info? Bel
of mail met Henk Roetert Steenbruggen (06-33239441, henkenberber@gmail.com) of Harrie Middelkamp (0570-523538, hammiddelkamp1994@kpnmail.nl).

Mededeling: downloads op de website zijn tijdelijk niet beschikbaar

dinsdag 17 mei 2016

Door technische problemen kunnen momenteel geen documenten, formulieren of andere downloads worden geopend vanaf de site.

We proberen dit probleem zsm op te lossen.

Webbeheer Wijhe '92

....

Saampies Beach Festival | zaterdag 4 juni

vrijdag 3 juni 2016

Op 4 juni 2016 organiseert Wijhe '92 het tweede Saampies festival. Dit jaar staat heeft het festival 'Beach' als thema.

Vanaf 19.00 uur vinden er leuke outdoor activiteiten plaats op het sportveld met o.a. Bubble voetbal en Koning(in) voetbal/handbal (wasmachine schieten).

Vanaf 20.30 starten we met een gezellig 'Beach' feest in de kantine. Thema: zon/zee/strand. Kom dus gekleed in zomerse kleding!

Deze avond is bedoelt voor alle leden en vrijwilligers van Wijhe '92

Jij komt toch ook?

Succesvolle Vriendinnen-voetbalmiddag bij Wijhe ’92

dinsdag 24 mei 2016

Ruim dertig meisjes tussen de 5 en 16 jaar zijn op de 8e Vriendinnen-voetbalmiddag bij Wijhe ’92 afgekomen. Onder leiding van de enthousiaste Nadja Olthuis (keepster en jeugdtrainster van
eredivisionist PEC Zwolle) deden zij diverse oefeningen. Aan bod kwamen onder andere het afwerken op de goal, 2 tegen 2 en diverse techniekonderdelen. Dat de meiden genoten hebben van hun
kennismaking met meidenvoetbal blijkt wel uit het feit dat ze na anderhalf uur moe en met rode hoofden van het veld afkwamen.

Nog meer meiden en vrouwen op voetbal?
Ken jij meiden of dames die het ook leuk vinden om te gaan voetballen, maar weet je dat zij de Vriendinnen-voetbalmiddag hebben gemist? Wijs hen er dan op dat ze, bij de start van het nieuwe
voetbalseizoen in augustus, gerust een aantal weken gratis mee kunnen trainen. Nadere informatie over het meidenvoetbal bij Wijhe ’92 kunnen ze krijgen door contact op te nemen met Henk Roetert
Steenbruggen (06-33239441, henkenberber@gmail.com) of Harrie Middelkamp (0570-523538, hammiddelkamp1994@kpnmail.nl).

NIEUWSFLITS TALENTENPLAN

donderdag 26 mei 2016

Na het lezen van de Nieuwsflits weet je wat het nieuwe vrijwilligersbeleid, het 'Talentenplan' genaamd voor jou gaat betekenen. De resultaten van de enquete staan erin, evenals de inhoud van het plan
en een vooruitblik op de komende periode. Mis 'm niet! Zorg ervoor dat je op de hoogte bent

Open hier de nieuwsflits:
- Nieuwsflits

Finaledag Beltona Beloften Competitie 2015-2016

maandag 30 mei 2016

Jong Wijhe '92 (onder 21 jaar) heeft zich dit seizoen geplaatst voor de finaledag van de Beltona beloften competitie van 2015-2016. Het team was in de voorronden tweede geworden in hun poule. De
finaledag wordt gehouden op a.s. zaterdag 4 juni bij de organiserende vereniging cvv Sparta Enschede. Om 10.00 uur begint de finaledag op het sportpark Schreurserve, aan de Kotkampweg 44 in
Enschede.

Het wedstrijdschema is als bijlage bijgevoegd. Wil je meer weten, bezoek dan de website van Sparta Enschede.

Het zou leuk zijn als er supporters zijn, om onze talenten aan te moedigen. Dus als je tijd hebt, ga kijken ..........!

Wij wensen het team veel succes!

Download het wedstrijdschema.

JEUGDKAMP F-HANDBAL (MINI'S) EN F-VOETBAL/4X4/5-JARIGEN

donderdag 2 juni 2016

Het spijt ons te moeten meedelen dat voor onze jongste leden van Wijhe’92 de F-dag op 18 juni niet doorgaat.
De reden hiervoor is dat er te weinig mensen zijn die in de organisatie willen zitten.
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Promotiewedstrijd tussen Heino A1 en ZAC A1 op de velden van Wijhe '92

woensdag 8 juni 2016

Aanstaande zaterdag 11 juni speelt Heino A1 tegen ZAC A1 de finale van de nacompetitie voor promotie naar de hoofdklasse.
De finale wordt gespeeld op de velden van Wijhe '92 en begint om 12.00 uur.

Degenen die een leuke wedstrijd willen zien, zijn van harte welkom!

1234

Gratis kennismakingstraining voor voetbaljeugd bij Wijhe '92

maandag 19 september 2016

Lijkt het jou ook leuk om beter te leren voetballen? Of kent u een kind dat misschien op voetbal wil? Kom dan naar de gratis kennismakingstraining. Jongens en meisjes van 5 tot en met 12 jaar zijn op
zaterdagochtend 24 september van harte welkom om te komen trainen bij Wijhe '92. Onder het toeziend oog van een gediplomeerd voetbaltrainer zijn er van 10.30 tot 12.00 uur trainingen op het
sportcomplex. Alle deelnemers krijgen na afloop een glaasje fris en een broodje. Meedoen is gratis, meld je van tevoren aan via info@wijhe92.nl.

Beltona wedstrijd 4 oktober!

maandag 3 oktober 2016

De Beltona beloftencompetitie voor spelers onder 21 is deze week weer toe aan de 2e speelronde.

De eerste uitwedstrijd heeft het team van Wijhe '92 verloren tegen ZAC, het werd 0-2 in Zwolle.

A.s. dinsdag 4 oktober speelt Wijhe '92 onder 21 thuis tegen HTC. De wedstrijd begint om 19.30 uur.

Meer informatie is te vinden op de website van Sparta Enschede onder Beltona competitie.

Dus mensen, ga kijken en steun de talenten van Wijhe '92!

We gaan naar Borussia Mönchengladbach

donderdag 5 januari 2017

Na het succesvolle en leuke bezoek vorig jaar aan Schalke 04 gaan we dit jaar met Wijhe’92 naar de tegenstander van vorig jaar: Borussia Mönchengladbach. Wij bezoeken de wedstrijd Borussia
Mönchengladbach – Schalke 04. De wedstrijd is op zaterdag 4 maart 2017. Er zit een kleine kans in dat de wedstrijddatum eventueel nog verschoven kan worden. Op voorhand gaan wij daar niet van
uit, maar het is goed dit toch te weten.
De kosten zijn € 69,- per persoon. Hierin zijn inbegrepen het wedstrijdkaartje, busvervoer, een paar hapjes en aantal drankjes. Nadere informatie volgt te zijner tijd.

Wil je mee? Meld je dan zo snel mogelijk aan via de e-mail bij John Voppen (hjwa.voppen@hetnet.nl). Ook niet leden van Wijhe ’92 kunnen mee en zijn welkom.

Wedstrijd Wijhe 1

zaterdag 28 januari 2017

De wedstrijd tegen Twente Goor is afgelast. Daarvoor in de plaats een oefenwedstrijd tegen Lettele.

Zondag 29 januari 2017
Aanvang 14.00 uur

WIJHE- LETTELE

Actie Hart voor Salland komt eraan. Bent u al lid van de Rabobank?

maandag 20 februari 2017

Misschien bent u klant van de Rabobank, maar bent u ook al lid en gunt u Wijhe '92 extra geld in kas? Alleen als lid van de bank kunt u Wijhe '92 steunen tijdens de actie Hart voor Salland.

U kunt nog tot en met vandaag gratis lid worden via www.rabobank.nl/salland onder het kopje ‘Lidmaatschap’. Daarna krijgt u per post rond 9 maart een kaart met unieke stemcode toegestuurd.

Als u klant én lid bent van de bank dan mag u in de actieperiode van 10-20 maart via internet 5 stemmen weggeven aan uw favoriete vereniging(en) en/of stichting(en). De actie Hart voor Salland van
Rabobank Salland is voor Wijhe '92 een prachtige kans om extra geld in kas te krijgen voor de jeugd en G-sport, want elke stem is euro's waard.

Aanstaande zondag: Derby day!
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woensdag 5 april 2017

Aanstaande zondag speelt ons eerste elftal de wedstrijd van het seizoen tegen Overwetering.

Het beloofd een mooie derby te worden. Naast de gebruikelijke strijd tussen de twee gemeente genoten heeft Wijhe '92 de punten nodig om aansluiting te blijven vinden bij de bovenkant van de
middenmoot. Met 24 punten staat Wijhe '92 op de achtste plek. Overwetering mag geen punten verliezen om de voorsprong van 3 punten ten op zichte van Lemelerveld vast te houden. De Olsternaren
staan in de derde klasse met 48 punten op de eerste plek.

Komt allen aanstaande zondag om 14:00 uur naar ons sportpark voor dit sportieve spektakel! En blijf daarna nog even gezellig in de 'de Verlenging' waar zanger Jordy van Vilsteren zorgt voor een
gezellige noot.

Zondag 28 mei Saampies voetbalmix Toernooi + Veiling

zondag 21 mei 2017

In het 25-jarige feestweekend is op zondag 28 mei het jaarlijkse Saampies voetbalmix Toernooi! Zie de poster en het inschrijfformulier voor verder details!

- Voor elk team staat er op zondag 28 mei, vanaf 09:00 uur tot 10:00 uur, een gratis ontbijt klaar.
- Opgeven kan via dennisvittersum@hotmail.com
- Opgeven kan tot 20 mei 2017.
- Na het toernooi is er een grote veiling.

Download hier:
- Poster
- Inschrijfformulier

LET OP: A.s. zondag speelt Wijhe 1 om 15:00 uur

donderdag 18 mei 2017

27 mei Gastvrij Wijhe '92 - Jong Oranje

zaterdag 20 mei 2017

Zaterdag 27 mei speelt Gastvrij Wijhe '92 tegen Jong Oranje. De wedstrijd begint om 19:30 uur in sporthal "de Lange Slag" te Wijhe.

Mis deze top wedstrijd niet en komt allen kijken!
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UITDUEL NACOMPETITIE: DINSDAG 23 MEI 20:00 BIJ PH ALMELO

zondag 21 mei 2017

Na de 4-1 thuis winst speelt het eerste elftal haar uit wedstrijd in Almelo.

Veenelandenweg 34
7608 HB Almelo

De nieuwe privacywet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

woensdag 12 september 2018

Vanaf 25 mei 2018 is de nieuwe privacywet de zogenoemde Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Deze nieuwe privacy wetgeving vervangt de Wet Bescherming
Persoonsgegevens en geldt ook voor sportverenigingen zoals Wijhe ‘92.
Deze wet versterkt de positie van de mensen van wie persoonsgegevens worden verwerkt. Sportverenigingen die persoonsgegevens verwerken, krijgen meer verplichtingen om op een juiste manier om
te gaan met deze gegevens. Concreet houdt dit in dat verenigingen moeten vastleggen hoe zij omgaan met persoonsgegevens van hun leden, vrijwilligers, etc. Met deze documentatieplicht kunnen clubs
aantonen dat zij voldoen aan de AVG.
De afgelopen maanden heeft Wijhe’92 haar privacy beleid vormgegeven, gebaseerd op de vereisten in de nieuwe wet. Vanaf heden zult u het beleid en het privacy Reglement op de website aantreffen
onder het tabblad Clubinfo: Normen en Waarden. Wijhe’92 hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. U kunt er van op aan dat hierbij de grootst mogelijke zorgvuldigheid in
acht wordt genomen.

Privacybeleid en privacyreglement Wijhe’92
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