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maandag 17 juni 2019

Spelregelwijzigingen vanaf het seizoen 2019-2020

Per ingang van volgend seizoen kent het voetbal een aantal gewijzigde spelregels met betrekking tot het
wisselen, de scheidsrechtersbal, de handsbal, de doeltrap, de vrije trap en aanvallers in de muur van de
verdedigende partij bij een vrije trap.

Het is belangrijk dat niet alleen de scheidsrechters, maar ook de spelers, leiders en toeschouwers van deze
wijzigingen op de hoogte zijn. Zo komt niemand voor verrassingen te staan in de wedstrijden, en bovendien
leidt dit tot meer begrip voor de beslissingen van de scheidsrechter.

Aanvallers voortaan op een meter van de muur
Het geduw en getrek bij de muur als een vrije trap moet worden genomen is voortaan voorbij. Spelers van de
aanvallende partij moeten vanaf volgend seizoen een meter afstand houden van het muurtje (van zeker drie
spelers) van de verdedigende ploeg.

Doeltrap of vrije trap door de verdedigende partij hoeft de zestien niet meer uit
Van alle nieuwe regels is dit de meest ingrijpende. Want iedereen die voetbalt weet niet beter dan dat de bal
bij een doeltrap of vrije trap (door de verdedigende partij) eerst het strafschopgebied uit moet voor je hem
mag aanraken. Om het spel vlotter te laten lopen hoeft dat voortaan echter niet meer.

Tegenstanders moeten buiten het strafschopgebied en op tenminste 9.15 meter afstand blijven totdat de vrije
schop is genomen (dus totdat de bal is getrapt en duidelijk beweegt). Dat zal wennen worden.

Per ongeluk hands? Geen goal!
Bij een handsbal in een aanvallende situatie is de intentie ervan niet meer relevant. Hands is hands.
Bijvoorbeeld: als een speler de bal met de hand raakt en daaruit scoort, of met een handsbal een aanval opzet
waaruit wordt gescoord, dan wordt dat moment afgefloten. Dat klinkt logisch, maar nu wordt nog gekeken of
er opzet in het spel is. Dat is vanaf volgend seizoen niet meer relevant.

Gewisselde spelers via de kortste weg van het veld
Tijdrekken door bij een wissel tergend langzaam vanaf de hoek van het veld naar de middenlijn te sjokken is
er voortaan niet meer bij. Spelers die naar de kant worden gehaald moeten het veld voortaan via de kortste
weg verlaten en hoeven dus niet meer zoals nu eerst richting middenlijn te lopen (Om te voorkomen dat ze
alle tijd nemen).

Het team dat de toss wint
Het team dat de toss wint, kiest ervoor om ofwel de aftrap te nemen of welk doel het in de eerste helft
verdedigt.

De bal in en uit het spel
Een scheidsrechtersbal wordt toegekend indien de bal de scheidsrechter raakt en hierdoor in het doel gaat, de
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tegenstander balbezit krijgt of het team dat al balbezit had een veelbelovende aanval krijgt.

ABBA- systeem weer afgeschaft
Strafschoppenseries volgens het ABBA- principe zijn vanaf volgend seizoen van de baan. Het is straks
gewoon weer vijf keer om en om zoals we ‘vroeger’ deden.

Verdere wijzigingen en vragen
Voor nog meer spelregelwijzigingen zie https://www.knvb.nl/assist/assist-bestuurders/wedstrijdzaken
/spelregels
Mocht je verder nog vragen of opmerkingen hebben, neem dan contact op met de scheidsrechterscommissie.

dinsdag 11 juni 2019

OVERZICHT OEFENWEDSTRIJDEN WIJHE ’92 HANDBAL
2019/2020

Verschillende handbalteams zijn al gestart met de voorbereidingen voor het komende handbalseizoen. In de
voorbereidingsperiode worden verschillende oefenwedstrijden gespeeld. Een overzicht van alle
oefenwedstrijden vind je >>HIER<<.

maandag 3 juni 2019

G-voetbal ontvangt € 3175 van Zwaluwen Jeugd Actie

Vanwege het tienjarig bestaan van het G-voetbal in Wijhe heeft de vereniging een cheque van € 3175
ontvangen van de Zwaluwen Jeugd Actie. Dit geld is gebruikt om het toernooi ter ere van het jubileum te
organiseren, dat wordt gespeeld op zaterdag 22 juni op ons sportveld.

De Zwaluwen Jeugd Actie zet zich al sinds 1960 in voor voetballers met een spierziekte of een andere
beperking. Deze stichting ontvangt zijn gelden uit het jeugdbeker toernooi van de KNVB. Elk team dat
daaraan deelneemt, doneert daarbij een deel van het inschrijfgeld aan de stichting. Een voetbalvereniging kan
vervolgens een subsidie aanvragen, die gebruikt moet worden ten behoeve van de stimulering van het
G-voetbal. Denk bijvoorbeeld aan een lift als de kantine zich op een bovenverdieping bevindt of nieuw
straatwerk als dit de mobiliteit van de voetballers met een beperking bevordert.

Wijhe’92 heeft bij de stichting aangeklopt voor een bijdrage in de financiering van het toernooi op 22 juni.
En dat is door de Zwaluwen Jeugd Actie akkoord bevonden. Aan dat toernooi zullen 12 teams uit de regio
deelnemen. Naast de voetbalwedstrijden is ook ruimte voor een tweetal activiteiten: penalty schieten en
Dikke Berta (waarbij de snelheid van de bal wordt gemeten). Hier wordt een klassement van bijgehouden en
voor het winnende team is er een speciale prijs beschikbaar. Bovendien is er een DJ aanwezig voor de
muzikale ondersteuning en wordt er aan alle spelers en begeleiders een lunchpakket aangeboden.

We zijn als vereniging de Zwaluwen Jeugd Actie zeer dankbaar en hopen dat we er een mooie en sportieve
dag van kunnen maken. Daarbij nodigen we iedereen uit om een zaterdag 22 juni een plekje vrij te maken in
zijn of haar agenda om een kijkje te komen nemen op ons sportpark!

vrijdag 31 mei 2019

Denk mee: Welke vrijwilliger moet lid van verdienste worden? En
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welke groep vrijwilligers : team van het jaar bij Wijhe ’92?

Ken je een vrijwilliger die zich al meer dan 15 jaar volledig inzet voor Wijhe ’92 en (waarschijnlijk)
ook de komende jaren actief blijft? En voorbeeldgedrag toont en draagt de naam van Wijhe ’92
positief uitdraagt? En een meer dan gemiddelde prestatie levert?

Geef dan de naam van die topvrijwilliger( met een korte onderbouwing) door aan John Voppen
(secretaris@wijhe92.nl)

Wij zoeken ook een team van het jaar. Gaat om groep (je) vrijwilligers of volledige commissie/afdeling of
compleet team die:
- zich het afgelopen seizoen met buitengewone inzet of op een bijzondere manier heeft ingezet voor de
vereniging of een bijzondere prestatie heeft geleverd of
- vernieuwend bezig is, de vereniging op de kaart heeft gezet en/of nieuwe initiatieven heeft ontwikkeld ten
gunste van de vereniging;L
- een stimulans en voorbeeld is voor anderen.
Geef ook daar suggesties voor door .

Uit de ingezonden voordrachten maakt het Hoofdbestuur een keuze. Op de Saampie avond op zaterdag 22
juni 2019 wordt de keuze bekend gemaakt.

maandag 27 mei 2019

Teamindeling jeugd 2019-2020

Beste spelers, ouders, leiders en trainers,

Bijgaand vindt u de indeling van de jeugdteams voor het voetbalseizoen 2019-2020.

Bekijk de teamindeling 2019-2020

Transparantie omtrent deze indeling vinden wij belangrijk en willen jullie daarom aangeven hoe deze tot
stand is gekomen. De indeling is gebaseerd op de volgende chronologische stappen:

• Najaar 2018 – alle jeugdspelers zijn individueel in kaart gebracht door onze scouts met als doelstelling een
selectieteam per categorie voor het volgende seizoen te bepalen.
• Winterstop 2018-2019 – alle jeugdspelers zijn individueel geëvalueerd door begeleiding van het eigen team
• Voorjaar 2019 – alle jeugdspelers waar twijfel / discussie over was of zij tot de selectie zouden moeten
behoren, zijn een tweede keer beoordeeld door onze scouts
• April 2019 – alle selectieteams JO10 en ouder zijn ingedeeld door de Commissie Technische Zaken
• April 2019 – de indeling van de selectieteams is besproken tussen Jeugdcommissie en Commissie
Technische Zaken
• Mei 2019 – alle overige teams zijn ingedeeld door de Jeugdcommissie

Afgelopen jaren waren er veel vragen omtrent de argumenten waarop een speler wordt beoordeeld en
ingedeeld in een team. Om hier duidelijkheid over te geven, volgen hieronder de criteria bij de beoordeling
en de indeling.

Bij de selectieteams spelen de volgende criteria:

Nieuws | Wijhe 92 http://www.wijhe92.nl/nieuws

3 van 147 17-6-2019 10:15



• Sociaal talent (teamspeler / motivatie)
• Voetbal talent (technisch / tactisch)
• Fysiek talent (snel / sterk)

Nadat de selectieteams zijn ingedeeld volgt de indeling van de overige teams. Hierbij wordt zo veel mogelijk
gekeken naar:
• Leeftijd
• Evenwichtige verdeling (teams niet onevenredig sterk of zwak)
• Sociale aspecten (vriendjes (jongere teams), kinderen met een rugzakje)

Hierbij speelt ook het aantal spelers per team. Hetgeen nog wel eens lastig is met last-minute aan- en
afmeldingen.

Grootste probleem voor komend seizoen is dat we zowel in de JO19 als in de JO17 net te veel voor twee
teams en net te weinig voor drie teams hebben. We hebben daarom besloten om een aantal spelers die op
basis van leeftijd al in de JO19 zouden kunnen spelen een jaar langer in de JO17 te laten. Hierdoor komen we
uit met twee JO19-teams en drie JO17-teams.

Indien u vragen / opmerkingen heeft over bijgaande indeling, kunt u deze richten aan
wedstrijdsecretarisjunioren@wijhe92.nl.

Edward Rosendaal – Voorzitter Jeugdcommissie
Radboud Hendriks – Voorzitter Commissie Technische Zaken

Bekijk de teamindeling 2019-2020

vrijdag 24 mei 2019

Saampies voetbalmix toernooi 23 juni

Op zondag 23 juni wordt op het sportpark van Wijhe’92, het jaarlijkse “Saampies voetbalmix toernooi”
gespeeld. Op die dag zullen vanaf 10.00 uur verschillende teams strijden om de felbegeerde wisselbokaal.
Hierbij is de gezelligheid net zo belangrijk als het presteren. Er wordt 7 tegen 7 gespeeld op de helft van een
veld.

Iedereen die het leuk vindt om samen sportief bezig te zijn, kan hieraan meedoen. Je hoeft dus geen lid te zijn
van een (voetbal)vereniging en ook niet geweldig te kunnen voetballen.

Een team bestaat inclusief keeper uit 7 personen. Er mogen niet meer dan 2 selectiespelers (1e en 2e) van een
voetbalvereniging deel uit maken van een team. Elk team moet bovendien een scheidsrechter regelen.
Inschrijfgeld € 5,- per team, te voldoen op de speeldag.

Inschrijfformulieren zijn te verkrijgen via:
- Via deze link
- Kantine Wijhe'92

Het inschrijfformulier kan worden ingeleverd (schriftelijk/digitaal) bij Yannick Koekoek:
yannick.koekoek1@hotmail.com.
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Doe mee en schrijf je in! Opgave uiterlijk tot 9 juni!

vrijdag 24 mei 2019

Behalen diploma Wesley Voppen en Djordi van der Hoop

Wesley Voppen behaalt diploma UEFAC

Na bijna een jaar wekelijks een cursus te volgen met allerlei opdrachten en examens kon Wesley op 3 mei
2019 Wesley Voppen, de huidige trainer van onze JO15-1, zijn diploma UEFAC ophalen. Hij is nu bevoegd
om standaardteams tot en met de 4e klasse te trainen en natuurlijk ook voor jeugd tot en met jo19 op
hoofdklasse niveau. Wij als club zijn natuurlijk trots op Wesley maar zijn ook erg blij dat onze jeugd daar de
komende jaren van gaat profiteren.

Wij feliciteren Wesley met dit behaalde resultaat!

Ben jij ook jeugdtrainer met ambities en wil jij ook een trainerscursus volgen? Wellicht is dit ook voor jou
mogelijk! Geef je dan op bij onze nieuwe hoofd jeugdopleiding Djordi vd Hoop van sv Wijhe'92.

Ralph Mens

Hoofd jeugdopleiding sv Wijhe'92

---------------------------------------------------------

Djordi van der Hoop behaalt diploma UEFAB

Djordi van der Hoop heeft afgelopen dinsdagavond zijn diploma behaald voor de trainerscursus UEFA B
(voorheen TC 2). Met het diploma kunnen o.a. senioren t/m 2e klasse worden getraind. Zijn afsluitende
opdracht was het verzorgen van een examentraining aan het eerste elftal van Wijhe ’92.
Het afgelopen jaar heeft Djordi als onderdeel van zijn trainerscursus stage gelopen bij hoofdtrainer Hans van
der Hoop en is ondersteunend geweest bij de wedstrijden van het 1e elftal.
Volgend seizoen zal Djordi fungeren als hoofd jeugdopleiding van Wijhe ’92. Naast het fungeren als trainer-
coach van Wijhe O19, zal hij de rode draad bewaken van de jeugdopleiding.

Wij feliciteren Djordi met het behaalde diploma en wensen hem alvast veel plezier en succes bij de
jeugdopleiding van Wijhe ’92.

Radboud Hendriks
Voorzitter Technische Commissie Wijhe ‘92

woensdag 22 mei 2019

Wijhe'92 bijna kampioen

Wijhe '92 heeft afgelopen zondag de topper tegen de nummer twee Lochem met 2- 3 gewonnen en is
bijna kampioen!

't was een volkomen terechte overwinning. Die uiteindelijk na een spannende wedstrijd pas in de laatste
minuut werd beslist door een mooie actie van een niet te houden Marijn Ruiter. Het was een prachtige sfeer in
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Lochem, waar veel Wijhenaren naar toe waren gegaan. Er werden twee bussen ingezet en veel supporters
waren met eigen vervoer gekomen. De rode vlaggen, fakkels en rode shirts waren duidelijk in de
meerderheid.
Bij een gelijkspel (en zelfs een kleine nederlaag) a.s. zondag tegen de nummer drie Turkse Kracht thuis in
Wijhe is Wijhe '92 zeker van het kampioenschap van de 3e klasse . De wedstrijd begint om 14.00 uur. De
Wijhe '92 jeugdteams en de supporters worden opgeroepen om zondag opnieuw in grote getale aanwezig te
zijn in de rood/witte clubkleuren, om het 1e team aan te moedigen én om het kampioenschap daadwerkelijk
binnen te halen.

Met vriendelijke groet,

John Voppen, secretaris Wijhe '92

vrijdag 17 mei 2019

Inleveren kleding voetbal / handbal

INLEVEREN KLEDING VOETBAL / HANDBAL

Binnenkort de kleding, ballen, sleutels inleveren! Voorbereiding gevraagd!
- Alle teams t/m JO17 op maandag 17 juni van 19:00 tot 21:00.
- Alle teams vanaf JO19 op woensdag 19 juni van 19:00 tot 21:00.
- Inleveren kan alleen met vooraf ingevulde checklist. Download deze hier.
- Zorg voor tijdige controle op compleetheid, dat voorkomt verrassingen.

De handbal heeft de inleveravond voor de jeugd op 26 juni van 19.00 uur tot 21.00 uur.

Kledinglease tijd van inleveren!

Wij zitten nu bijna aan het einde van het voetbal/handbal 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.

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!

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 bijgaand 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 geen inname van de tas.
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Het helpt ons enorm om volgend jaar te starten met goede spullen. Dat willen wij toch allemaal?

Uitgifte kleding
De uitgifte van de kleding zal in augustus plaatsvinden, informatie en data volgen nog.

Namens de kledinglease commissie,
Jasper Jansen, Jeroen Arentsen en Chiel van Vilsteren

woensdag 15 mei 2019

Wil je volgend seizoen ook voetballen bij Wijhe'92? Meld je dan nu
aan!

Al zijn er dit seizoen nog een aantal competitiewedstrijden te gaan, zo zijn we 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 zo spoedig mogelijk, zodat wij rekening kunnen houden met de indeling en een juiste opgave kunnen
doen van het aantal jeugd- en seniorenteams waarmee Wijhe ’92 het komend seizoen de competitie ingaat.

Je kan je aanmelden via het aanmeldingsformulier, deze vind je door te gaan naar Home en dan te klikken op
Ledenadministratie aan de linkerzijde. Wanneer je je wil laten overschrijven van een andere club naar Wijhe
‘92: doe dit dan zo snel mogelijk, want de inschrijving moet voor 15 juni bij de KNVB binnen zijn.

Mocht je verdere informatie willen, dan kun je ook terecht bij:

Johan Nijland (jeugd) 06-57735264
Miranda Tiebot (dames) 06-21598469
Hennie Koekoek (senioren) 06-31233452

Zoals het er nu uitziet gaan we het komende seizoen bij Wijhe ’92 weer de competitie in met een zondag
vrouwenteam, een 25+ vrouwenteam (7x7), die op woensdagavond hun wedstrijden spelen en een
meisjesteam onder 19 op zaterdag. Bij Wijhe ’92 kun je als meisje dus echt in een meisjesteam spelen.

Lijkt het jouw leuk om met deze “stoere meiden” te gaan voetballen, dan verzoeken wij de dames en meisjes
zich zo snel mogelijk te laten inschrijven als lid, zodat wij met een nog ruimer aantal speelsters per team de
competitie in kunnen gaan. Als kennismaking mag je gerust een aantal malen meetrainen. Dit geldt overigens
ook voor het G-voetbalteam.

Verder zijn er binnen de seniorenafdeling ook mogelijkheden met een aanbod van andere voetbalvormen. Zo
is er een 35+ en 45+ team, die hun wedstrijden (7x7) in toernooivorm spelen op de vrijdagavond. Ook hier
kun je je voor opgeven!

Hopelijk tot snel!

dinsdag 14 mei 2019

Jansen Wijhe verlengt sponsorcontract met Wijhe’92 voor 5 jaar
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Op 29 april 2019 is door de Jansen Wijhe de handtekening gezet onder een 5-jarig sponsorcontract. Hiermee
wordt een verbintenis van al 30 jaar voortgezet. Een dergelijk langdurige samenwerking is uniek waar
Wijhe’92 natuurlijk erg blij mee is!

Het eerste voetbalteam van Wijhe’92 zal dus ook de komende 5 jaar de naam van Jansen Wijhe op het shirt
dragen. Namens Jansen Wijhe tekenden Jos en Han Jansen de contracten. Namens Wijhe’92 ondertekende
voorzitter Geke Wichems.

Jansen Wijhe is een innovatief bedrijf en is actief in het agrarisch loonwerk en grond-, weg-, en waterbouw
en groenrecycling.

Het innovatieve blijkt uit het werken met Geografische informatiesystemen (GIS) op de machines waardoor
nog efficiënter en nauwkeuriger wordt gewerkt. Innovatief is ook de groen-recycling. Zij verwerken
snoeihout, stobben, bermmaaisel en blad tot compost of Bokashi. Bokashi is het woord voor: Goed
gefermenteerd organisch afval. Bokashi is een geweldige, rijke bodem-verbeteraar.

Wist u dat u als inwoner van de gemeente Olst-Wijhe de mogelijkheid heeft om bij hen gratis uw groenafval
te storten! Op het bedrijfsterrein van Jansen Wijhe aan de Lierderholthuisweg in Wijhe staan zij van maandag
t/m vrijdag van 07:30 t/m 16:30 en op zaterdag van 08:30 t/m 15:00 voor u klaar. Let op: het aantonen dat u
woonachtig bent in de gemeente Olst-Wijhe is verplicht.

zondag 12 mei 2019

Met de bus naar kampioenswedstrijd Wijhe'92

Wijhe ‘92 heeft de kansen op het kampioenschap van de 3e klasse B volledig in eigen hand. Zondag 19 Mei
wordt de cruciale en beslissende wedstrijd gespeeld tegen naaste concurrent Lochem. Het rechtstreekse duel
om de titel wordt in Lochem gespeeld en begint om 14.00 uur. Wij willen met een grote (rood-witte) groep
naar Lochem toe. Vanuit Wijhe gaat er daarom een supportersbus(sen) rijden. Deze vertrekt om 12.45 uur bij
het parkeerterrein van Wijhe ‘92.

Volwassenen betalen 10 euro en jeugd onder de 19 jaar 5 euro.
Wil je de ploeg steunen en mee? Meld je dan aan via e-mail bij John Voppen (secretaris@wijhe92.nl) of
telefoon 0570-523745. Het is zou mooi zijn als er veel Wijhenaren en veel jeugd in het rood en wit aanwezig
zijn.

Graag de buskosten vooraf overmaken op IBANnummer NL64RABO0373006195 onder vermelding van
jouw naam.

Bij winst op Lochem is Wijhe ‘92 (virtueel) kampioen en bij een gelijkspel kan Wijhe ‘92 de volgende
wedstrijd thuis tegen Turkse Kracht alsnog de titel bemachtigen.

De stand aan kop is momenteel:
- Wijhe ‘92: 55 punten en doelsaldo van plus 51
- Lochem: 55 punten en doelsaldo van plus 42
- Turkse Kracht: 52 punten en doelsaldo van plus 21

maandag 6 mei 2019

Za 25 mei - Kom van de bank
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Kom jij ook van de bank en mee doen? Zaterdag 25 mei van 13:00 - 15:00
Sporthal de Hooiberg Hooiberglaan 11 8121 RA Olst

Maak kennis met diverse nieuwe en vernieuwde sport-beweeg aanbod. Laagdrempelig en voor elke leeftijd
zijn er mogelijkheden om deel te nemen.
Wij zullen diverse demonstraties en speluitleg geven en natuurlijk de mogelijkheid om zelf mee te doen.
Dus neem je familie, vrienden, buren, vader, moeder, opa & oma mee.

ENTREE EN DEELNAME ACTIVITEITEN ZIJN GRATIS

Bekijk flyer

maandag 6 mei 2019

Nieuwe en tweede vertrouwenscontactpersoon (VCP)

Graag wil ik me voorstellen als tweede vertrouwenscontactpersoon van Wijhe ’92. Mijn naam is Saskia
Lambrechts. Sinds een aantal jaren woon ik in Wijhe, samen met mijn vriend en onze twee kinderen. Verder
werk ik als leerkracht in het basisonderwijs. Ik wil me graag inzetten voor het creëren en behouden van een
veilig sportklimaat bij Wijhe ’92. Het telefoonnummer waarop ik bereikbaar ben is : 06-28124003

De vertrouwenscontactpersoon is voor onze vereniging het eerste aanspreekpunt voor iedereen die te maken
heeft met seksuele intimidatie of ander ongewenst gedrag zoals pesten, discriminatie, lichamelijk geweld of
dergelijke en hier met een onafhankelijk iemand over wil praten. De VCP is beschikbaar voor iedereen die
opmerkingen of vragen heeft over grensoverschrijdend gedrag of die over een concreet incident een gesprek
wil met iemand die bekend is binnen onze sportvereniging. De VCP is er voor sporters, ouders van sporters,
toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers, bestuur, etc.

De taken van de VCP zijn vooral procedureel adviserend en omvatten:
· Eerste opvang/aanspreekpunt
· Doorverwijzen
· Preventieactiviteiten

Naast Saskia is Willeke Bouwer ook vertrouwenscontactpersoon voor Wijhe’92. Zij is bereikbaar op
telefoonnummer 06-23059735. Je kunt zelf kiezen wie je wilt benaderen.

woensdag 1 mei 2019

10 jaar G-voetbal in Wijhe

Dit jaar is het tien jaar geleden dat Jan Plagman de eerste aanzet gaf voor een G-voetbal team in Wijhe. En
daarna is het snel gegaan. Na enkele demonstratiewedstrijden, waaronder tegen een damesteam uit
Broekland, ontstond er een vaste groep voetballers die mee gingen doen aan de competitie. Inmiddels zijn er
21 voetballers die samen een team vormen. Een team dat al een paar keer kampioen is geworden in de 2e
klasse.

Een van de huidige trainers, Gerrit Poppe, is al vanaf het begin betrokken bij het G-voetbal. Destijds
verruilde hij de B2 voor de voetballers met een beperking. Gerrit: “Het plezier wat je die jongens kan geven
is geweldig.”
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Ook is hij positief over de manier waarop het bestuur van Wijhe het G-voetbal heeft omarmt. “Vanaf het
begin spelen de jongens helemaal vooraan op het hoofdveld hun wedstrijden, zodat iedereen ze kan zien
voetballen. Niet ergens op een achteraf veldje. En anderzijds zijn de jongens ook helemaal geïntegreerd
binnen de vereniging. Sommige zijn vaste supporter van het eerste voetbalelftal en zijn vaak te vinden op de
vereniging.”

Volgens Gerrit is het heel belangrijk dat je de jongens de juiste begeleiding kan geven. “Je moet de doelgroep
kunnen begrijpen. En je moet voldoende begeleiders hebben. Als je die zaken goed voor elkaar hebt, gaat het
prima!” Tegenwoordig zijn Gerrit, René en Jelle Mars, Jannet Eikelboom nauw betrokken bij het G-Voetbal.
“En Fred is onze assistent.”

Natuurlijk is externe hulp daarbij ook van belang. Zo verzorgt Stichting Ygdrasil het vervoer van en naar
uitwedstrijden. “Dat is heel prettig. De jongens worden allemaal op een passende manier opgehaald en weer
thuisgebracht. Daar zijn we echt heel blij mee.”

Een van de kenmerken van het G-voetbal is de sportiviteit. “Het plezier staat voorop. Natuurlijk willen ze
ook wel winnen, maar niet ten koste van alles.” En als de tegenstander te weinig spelers hebben, dan lossen
ze dat heel effectief op. “Dan doen er gewoon een paar spelers van ons mee, zodat we er toch nog een echte
wedstrijd van kunnen maken.”

Over wedstrijden gesproken, een van de mooiste wedstrijden van het jaar staat ook weer bijna op het
programma. “Tijdens de laatste training van het seizoen, spelen de jongens en meisjes een wedstrijdje tegen
hun begeleiders van de verschillende stichtingen, zoals Ygdrasil, Zozijn, DeSeizoenen en JP van Bent. Dat
vinden ze prachtig. En dat is dan wel meer dan zomaar een oefenpotje hoor. Mooi man.”

Vanwege het tienjarig bestaan van het G-voetbal in Wijhe wordt er op 22 juni 2019 een groot toernooi
gespeeld in Wijhe. Tot nu toe doen er veertien verschillende teams mee. De verdere details hiervan
volgen op een later moment!

dinsdag 30 april 2019

Uit de bestuurskamer

Het interim-bestuur van Wijhe’92 komt geregeld bij elkaar om de lopende zaken door te nemen. Vanaf nu
kan je de belangrijkste punten van deze vergaderingen teruglezen op de website van Wijhe’92. Het doel is
hierbij om de leden zoveel mogelijk te informeren.

Zo is onlangs gesproken om de verkoop van bier op fles verder uit te breiden. Dit heeft een aantal voordelen,
te weten:
• Minder tapverlies
• Minder vervuiling vloer
• Minder arbeidsintensief (kortere tijd tussen bestellen en afzet)
• Minder bevuilde tafels

Daar staan natuurlijk ook een aantal nadelen tegenover, zoals:
• Aanpassing uitgiftesysteem munten
• Redelijke belasting halen volle kratten
• Kleine opslagmogelijkheid in bar voor kratten
• Minder consumptieve omzet waardoor mogelijk minder financiële omzet
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Daar komt bij dat er voor de opslag van de kratten bier (een afgeschermde) ruimte moet worden gecreëerd. Er
wordt nu contact gezocht met Heineken om te kijken of de huidige tanks kunnen worden overgenomen om
deze zodoende t.z.t. gedeeltelijk te kunnen verwijderen ten faveure van kratten bier. Uitgangspositie is dat er
zowel bier op tap als bier op fles verkrijgbaar blijft. De Kantinecommissie gaat dit verder uitwerken alvorens
hier een definitieve beslissing over wordt genomen.

Er is inmiddels ook wel een besluit genomen over de renovatie van de toiletruimte en de keukenvloer
hiervoor worden deels vrijwilligers ingeschakeld en deels worden de werkzaamheden uitbesteed. De vloer in
de keuken en de bijkeuken wordt binnenkort vervangen. In de toiletruimte worden drie vrijhangende
wandclosetten gerealiseerd inclusief nieuw tegelwerk. Momenteel zijn er drie urinoirs en een staand closet.

Heeft u vragen of wenst u verdere info te ontvangen? Stuur dan gerust een mail naar secretaris@wijhe92.nl.

zaterdag 27 april 2019

Pizza Wijhe´92

Vanuit de sponsorcommissie kunnen wij jullie melden dat onze sponsor Bella Roma Pizzeria Grillroom
Restaurant reeds enige tijd specifiek voor onze vereniging een speciale pizza heeft samengesteld!

Onder de naam Pizza Wijhe’92 staat deze heerlijke pizza op hun bestellijst.
Overtuig jullie zelf eens en haal of bestel deze Wijhese topper! Eet smakelijk!

vrijdag 19 april 2019

Aanleg drie beachvelden

In de vergadering van dinsdag 16-04-2019 heeft het hoofdbestuur, na zorgvuldige afweging, besloten tot de
aanleg van 3 beachvelden op het huidige verharde handbalveld.

Deze beachvelden worden de komende maanden aangelegd door loonbedrijf Jansen uit Wijhe, die tevens een
belangrijke sponsor is van dit project.

Sportieve groet,
(interim) voorzitter
Geke Wichems

woensdag 17 april 2019

Bijeenkomst ‘Inspiratie-groep’ en commissies Wijhe’92

Op uitnodiging van Martin Westerbeek is in april 2018 en groep leden samen met andere betrokkenen en
mensen van het toenmalige bestuur bij elkaar gekomen. Doel van deze bijeenkomst was om in een informele
setting te praten over het beleid en bestuur van Wijhe’92.

Na deze eerste meeting is de groep meerdere keren samen gekomen en is er ook in kleinere groepen
nagedacht over de structuur en organisatie van onze vereniging. Er is gesproken met huidige en oud-
bestuursleden. Uiteindelijk heeft dit geleid tot een concept wat door de ‘inspiratie-groep’ is gepresenteerd aan
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leden van diverse commissies binnen Wijhe’92 op vrijdag 5 april.

Doel van deze presentatie was om, zoals gezegd, een voorlopig concept te presenteren met een mogelijke
bestuursvorm voor de toekomst. Nog belangrijker deze avond was de feedback van de aanwezige leden op dit
concept. Na een korte presentatie kwam er inderdaad veel feedback uit diverse hoeken. Dit was overwegend
positieve feedback samen met een aantal kritische kanttekeningen waar zeker nog naar gekeken gaat worden.

Aan het eind van de bijeenkomst kon worden geconcludeerd dat, op basis van de opinie van de overige leden,
de inspiratie-groep op de goede weg is maar dat er ook nog veel moet gebeuren. De inspiratie-groep moet
zich nu langzaam gaan omvormen naar een implementatie-groep.

Het kost nu eenmaal tijd om een nieuwe manier van werken en denken binnen de vereniging te
bewerkstelligen. En deze nieuwe werkwijze moet uiteraard breed gedragen worden door de leden.

Natuurlijk gaan we niet alles over een andere boeg gooien, omdat heel veel binnen onze vereniging (nu) goed
georganiseerd is en goed loopt. Alleen zijn er ook punten die in de toekomst anders zullen moeten.
Belangrijke punten hierin, ook genoemd tijdens de bijeenkomst op 5 april, zijn communicatie en
transparantie. Daarom bij deze een eerste aanzet, voor geïnteresseerden is de presentatie van 5 april HIER te
vinden.

woensdag 17 april 2019

voorlopige teamindeling handbal seizoen 2019-2020

Dag allemaal,

Download HIER de voorlopige teamindeling van de handbal seizoen 2019-2020.
De voorlopige teamindeling is als volgt tot stand gekomen:
- door de trainers zijn alle speelsters beoordeeld (in totaal zijn 235 beoordelingen ingevuld);
- uitgangspunt is dat speelsters zoveel mogelijk worden ingedeeld in hun eigen leeftijdscategorie;
- binnen de leeftijdscategorieën zijn de speelsters o.b.v. de beoordelingen ingedeeld in de teams;
- daarnaast is rekening gehouden met teamgroottes / posities / behoud talentvolle speelsters.

Dit betreft een voorlopige indeling.

Reacties op de teamindeling kunnen uiterlijk tot zondag 21 april gestuurd worden naar het
secretariaat: wijhe92@handbal.nl

De procedure m.b.t. de teamindeling is te vinden op onze site onder handbalteams/informatie/procedure
teamindeling 2019-2020.

Trainingen

Er zijn géén trainingen vanaf maandag 22 april tot en met vrijdag 3 mei.

Vanaf 6 mei wordt er weer getraind, vanaf die datum gaan de D t/m F-teams buiten trainen. De trainingen
lopen door tot en met 27 juni.

LET OP: enkele trainingsdagen / trainingstijden zijn gewijzigd. Klik HIER voor het trainingsschema voor
de periode van 6 mei tot en met 27 juni.
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HIER vind je het overzicht met trainers.

De volgende teams trainen in de nieuwe samenstellingen: A-jeugd, B-jeugd en C-jeugd. Damesselectie 1/2/3
zullen aanvankelijk als één selectie starten. De speelsters die niet voor dames 1 in aanmerking wensen te
komen zullen meetrainen met dames3/A1. De overige teams blijven in de huidige samenstellingen trainen.

Met vriendelijke groet,

Bestuur Gastvrij/Wijhe’92

maandag 15 april 2019

Huldiging Ricardo Heerink 100e competitiedoelpunt

Gisteren werd Ricardo Heerink gehuldigd, omdat hij op 7 april zijn 100e competitiedoelpunt maakte voor
Wijhe 92 1. De huldiging werd gedaan door Edward Rosendaal (voorzitter jeugdcommissie) en John Voppen
(secretaris)

Hij heeft gisteren met 3 doelpunten tevens Stefan Lokhorst van Epe ingehaald en staat nu bovenaan in het
topscorersklassement van Oost 3B ZO.

Ricardo werd nog even geprikkeld door de uitspraak dat hij nog nooit tegen KCVO had gescoord. Na 16
minuten spelen stond er al 4-0 op het scorebord en Ricardo had al een hattrick gescoord. De mijlpaal van 100
doelpunten is een unicum in de historie van het eerste elftal van Wijhe ’92. Alle reden dus om er voor de
wedstrijd even bij stil te staan en om Ricardo te huldigen.

Dit is natuurlijk de verdienste van het hele team en begeleiding. Ga zo door met z'n allen en wie weet, spelen
jullie volgend seizoen weer 2e klasse.

vrijdag 12 april 2019

Versterking van de Scheidsrechterscommissie

Vanaf heden zal Justin Voppen de Scheidsrechterscommissie voor de afdeling voetbal komen versterken !

De commissie bestaat verder reeds uit:
• Sandra Bloemendaal (coördinator scheidsrechters pupillen)
• Tonnie Grave (coördinator scheidsrechters junioren)
• Carla Verheyen (coördinator scheidsrechters senioren)

Het streven van de scheidsrechterscommissie is om de clubarbitrage verder te verbeteren en ervoor te zorgen
dat iedereen met plezier zijn/haar wedstrijden kan fluiten bij Wijhe’92.

Lijkt het jou ook leuk om wedstrijden te fluiten? Of wil je meer informatie? Jong, oud, man of vrouw.
Wijhe’92 is altijd opzoek naar nieuwe scheidsrechters. Als je scheidsrechter wil worden, zal je natuurlijk
goed begeleid worden door de ervaren ‘’praktijkbegeleiders’’ binnen de club. Ook zal je dan een mooi
scheidsrechters tenue (in bruikleen) ontvangen.

Je kan contact opnemen met Justin via: justin_voppen@live.nl of 06-27559108.
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Namens de scheidsrechterscommissie,
Justin Voppen

maandag 8 april 2019

Promotie/degradatiewedstrijd Handbal Dames 1

Gastvrij/Wijhe'92 Dames 1 speelt aankomende zaterdag een-alles-of-niets-wedstrijd tegen United Breda. Het
gaat hierbij om lijfsbehoud in de landelijke 2e divisie. Bij verlies daalt Dames 1 af naar de hoofdklasse. En
om dat te voorkomen, kunnen ze alle support gebruiken!

Er rijdt daarom een bus naar Aalsmeer voor iedereen die Dames 1 wil komen aanmoedigen.

Alle informatie op een rij:
Locatie: Sporthal de Bloemhof, Hornweg 187 in Aalsmeer
Aanvang wedstrijd: 19:00 uur
Vertrekpunt: Parkeerplaats bij de voetbalvelden
Tijdstip vertrek vanuit Wijhe: 16:45 uur
Kosten per persoon: € 7,50 euro
Opgave deelname via Karin Leerkes: karinleerkes@gmail.com

donderdag 4 april 2019

Koningsloop 26 april 2019

Vrijdagavond 26 april staat de Koningsloop Wijhe op het programma.

Net zoals vorige jaren hopen wij dat de hand- en voetballers van onze teams weer van de partij zijn.

De routes zijn ongewijzigd, met de start en finish in het hart van de Langstraat. Jong of oud, snel of
langzaam: iedereen kan meedoen!

Er wordt gestart in de volgende categorieën:
- t/m 6 jaar: 600 meter zo hard je kunt! 18:00 uur start
- 7 t/m 9 jaar: 2x600 meter bikkelen 18:10 uur start
- 10 t/m 12 jaar: 3x600 meter snot voor de ogen 18:20 uur start
- dames/heren: 5 km prachtig door Wijhe 19:00 uur start
- dames/heren: 10 km creme de la creme 19:00 uur start

Inschrijven op: www.mijninschrijving.nl

dinsdag 2 april 2019

Opbrengst compost- en potgrondactie Wijhe’92: € 4.573,70

De compost- en potgrondactie 2019 heeft een fantastisch resultaat opgeleverd! Dit jaar zijn 1698 zakken
verkocht. Dat is 138 zakken meer dan vorig jaar. Door de inzet van totaal bijna 100 vrijwilligers heeft de
actie een bedrag van € 4.573,70 voor Wijhe’92 opgebracht.
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Namens bestuur, sponsorcommissie, alle leden en iedereen met een warm hart voor onze club, hartelijk
bedankt voor jullie bijdrage aan dit mooie resultaat!

Organisator compost- en potgrondactie Marijn Marsman

maandag 1 april 2019

Nieuws omtrent de communicatie commissie.

Vanaf 1 april 2019 neemt Joey Mosterd plaats in de communicatie commissie. Joey beheert samen met Marco
Kattenberg de website, de info mailbox en social media. Glen Raucamp is verantwoordelijke voor de
communicatie van Wijhe '92.

Na 4,5 jaar als webbeheerder de website te hebben beheerd is Jorn van Dijk per 1 april gestopt. Namens de
vereniging; bedankt voor je inzet!

Heb je vragen, nieuwsberichten of aanpassingen voor de website? Mail je verzoek naar info@wijhe92.nl en
de communicatie commissie zal je verzoek oppakken.

woensdag 27 maart 2019

Finenzo sponsor Wijhe'92 voor koffiebekertjes en trainingspakken

Finenzo sponsor bij Wijhe’92 van de koffiebekertjes en trainingspakken van de handbaldames-1

Al jaren prijkt de naam van Finenzo op de koffiebekertjes in De Verlenging, de sportkantine van Wijhe’92.
Dit jaar hebben de koffiebekertjes een nieuw ontwerp gekregen. Super strak en herkenbaar!

Nieuw is dat dit jaar Finenzo de handbaldames-1 van Gastvrij Wijhe’92 van trainingspakken heeft voorzien.
De dames zijn daarmee natuurlijk hartstikke blij!
Bert Liefers is sinds 1990 actief in de financiële dienstverlening vanuit zowel de bank als intermediair. Vanaf
januari 2011 is hij begonnen met het Finenzo kantoor in Raalte. Bij Wijhe’92 is Bert Liefers natuurlijk geen
onbekende. Momenteel is hij leider van voetbal-B1.

Als Finenzo Raalte bemiddelen en adviseren zij voor u in financiële zaken in de breedste zin van het woord.
U kunt bij hen terecht voor hypotheken, verzekeringen en pensioenen. Maar ook op het gebied van sparen,
beleggen en lenen helpen zij u graag op weg. Zij zijn aangesloten bij een landelijk netwerk van financieel
specialisten. Al deze specialisten doen dagelijks veel kennis en ervaring op in de markt. Regelmatig wisselen
zij die informatie met elkaar uit, zodat zij u nog beter van dienst kunnen zijn. Dat is toch een prettig idee?

Op hun website (www.finenzoraalte.nl) hebben zij over hun producten alvast wat informatie verzameld. Kijk
gerust eens rond. Of loop eens bij hen binnen, de koffie staat voor u klaar!

maandag 25 maart 2019

Afscheid Anouk en Ilona van Dames 1

Zaterdagavond hebben Anouk Mulder (links op de foto) en Ilona Kops Hagedoorn afscheid genomen van het
Wijhese handbalpubliek. Anouk en Ilona handballen al sinds de jeugd bij Wijhe’92 en hebben ook jarenlang
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deel uitgemaakt van de eerste handbalselectie. Beiden zijn ook al eens uitgeroepen tot Speelster van het jaar.
Anouk in het seizoen 2016/17 en Ilona in 2017/18.

We willen ze allebei bedanken voor hun jarenlange sportieve inzet! En veel succes bij jullie toekomstige
uitdagingen!

maandag 18 maart 2019

Nieuwe kledingleasecommissie – afdeling Handbal

Dit jaar is de kledingleasecommissie – afdeling Handbal ook gewijzigd. Na jarenlange inzet zijn Kitty ten
Broeke, Jacomien van Houte en Christel Kattenberg gestopt met hun activiteiten. Dames, hartelijk dank voor
jullie inzet! De constante factor blijft Karin Leerkes. Zij heeft nu ondersteuning van Anouk Mulder en
Jolanda van het Spijker.
Zijn er problemen met de sportkleding, bestaande uit een shirt, broekje en sokken, laat dat dan altijd direct
weten aan deze commissie. De kledingleasecommissie-handbal is bereikbaar op karinleerkes@gmail.com

Trainingspakken
Zoals bekend wordt de wedstijdkleding geregeld door de kledingleasecommisie. De sponsorcommissie spant
zich er voor in om elk team of lichting van shirtreclame te voorzien. De opbrengst van de shirtreclame komt
ten bate aan de gehele vereniging.
Als een team gezamenlijk trainingspakken wil aanschaffen is iedereen daar vrij is. Indien voor de aanschaf
een sponsor wordt gezocht of een sponsor op het oog heeft, dan is het verplicht daarover met de
sponsorcommissie contact op te nemen, Dit om te voorkomen dat bedrijven die ons reeds sponsoren niet
vanuit meerdere kanten vanuit de vereniging worden benaderd. De sponsorcommissie is bereikbaar via
dubbelw@yahoo.com

Indien trainingspakken bij onze leverancier Intersport Schutte uit Raakte worden betrokken dan zijn die met
korting te verkrijgen. Ook is er dan sprake van één lijn binnen de vereniging.

maandag 11 maart 2019

G-handbaltoernooi Wijhe'92

Bekijk de flyer!

Op zondag 24 maart organiseert Wijhe '92 een toernooi voor G-handballers in sporthal De Lange Slag. De
jonge speelsters en hun begeleiders komen van heinde en verre om aan dit toernooi mee te doen. Het toernooi
wordt om 11.00 uur afgetrapt. 's Middags worden de wedstrijden gespeeld waarna om 15.30 uur een
gezamenlijke afsluiting is.

G-handbal
Wijhe '92 heeft als enige club in Salland sinds enkele jaren een G-handbalteam, waarin speelsters met een
beperking spelen. Zij worden tijdens het trainen intensief begeleid door een enthousiaste groep vrijwilligers.
Omdat er hier in de regio geen competitie voor deze doelgroep is heeft Wijhe '92 besloten een toernooitje te
organiseren om de speelsters ook wedstrijdervaring en –plezier op te laten doen.

Sponsoren:
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Smaekvol Wonen

Visser Wooninrichting
Duivenvoorde bloemen
Salland Catering

zaterdag 2 maart 2019

Jan Plagman is ook volgend seizoen trainer van het 2e voetbalteam

Het Technisch Hart en het bestuur van Wijhe ’92 zijn zeer verheugd om te kunnen melden dat trainer Jan
Plagman van het 2e elftal ook volgend seizoen in zijn functie blijft. Hij staat sinds het seizoen 2016/2017 als
eindverantwoordelijke voor de groep.

Na goede gesprekken met de spelers van het 2e elftal bleek al snel dat iedereen positief is over de
samenwerking. Jan is een zeer fanatieke trainer en brengt dit op een positieve wijze over op de spelers. De
samenwerking met Jan binnen de vereniging verloopt daarbij ook soepel.

Er stond dus niets in de weg voor een verdere samenwerking. ‘Na een prima gesprek met het Technisch Hart
en de positieve reacties vanuit de spelersgroep, heb ik besloten nog graag een jaar bij Wijhe’92 door te gaan,’
aldus Jan Plagman.

We wensen Jan veel succes en plezier toe!

Technisch hart, Wijhe'92

donderdag 28 februari 2019

Laurens Spijkerman ook komend seizoen assistent-trainer/coach bij
eerste elftal

Laurens Spijkerman blijft ook het komende seizoen assistent-trainer/coach van de voetballers van onze 1ste
selectie. De 42-jarige Wijhenaar was eerder werkzaam als trainer bij onze hoogste jeugdelftallen. Bovendien
is hij jarenlang speler geweest van de selecties van Wijhe ’92 en ROHDA Raalte. Het wordt voor hem zijn
derde seizoen als assistent-trainer/coach bij de 1ste selectie.

Zowel de spelersgroep, begeleiding als het Technische Hart zijn erg verheugd met het aanblijven van
Laurens. Wij denken met Laurens een trainer te hebben met een echt Wijhe hart, die deze jonge spelersgroep
vooruit kan helpen door zijn ruime kennis en ervaring als speler én trainer.

Laurens kijkt uit naar het nieuwe seizoen: “Toen ik gevraagd werd door ons Technisch Hart hoefde ik
eigenlijk niet lang na te denken. De reden hiervoor is de prettige samenwerking met deze leergierige groep
spelers. Daarbij was er ook gelijk een klik met onze toekomstige hoofdtrainer René (Remie). Ik kijk er enorm
naar uit om met elkaar te gaan samenwerken. Ik heb dan ook het volste vertrouwen in onze vereniging en
hoop wederom een positieve bijdrage te leveren aan de ingeslagen weg omhoog. Al met al heb ik er enorm
veel zin aan!”

Wij wensen Laurens veel succes en vooral veel plezier volgend jaar bij Wijhe’92.
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Technisch Hart, Wijhe’92.

donderdag 21 februari 2019

Compost- en potgrondactie

Van maandag 25 februari tot en met vrijdag 1 maart 2019 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 23 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 10 maart 2019 een nabestelling doen bij
Marijn Marsman (marijnmarsman@ziggo.nl).

We verkopen dus zakken van 40 liter met compost of potgrond.
1 zak kost: € 5,-
2 zakken kosten: € 10,-
3 zakken kosten: € 14,-
Elke volgende zak kost: € 4,-

Het maakt dus niet uit of er compost of potgrond besteld wordt! Het kan ook van beide!!

dinsdag 19 februari 2019

Bruggeman Mechanisatie – Tuin & Park sponsor bij Wijhe’92

Onlangs is het sponsorcontract tussen Wijhe’92 en Bruggeman mechanisatie – Tuin & Park uit Broekland
ondertekend. Bruggeman is ook leverancier van de onderhoudstrekker voor onze terreinen. De overeenkomst
loopt drie jaar.

Jan van ’t Land (foto onder, rechts) van de sponsorcommissie van Wijhe’92 ondertekent met Mark Horstman
van Bruggeman het sponsorcontract.

Bij Bruggeman vindt u een ruim aanbod machines; gazon en zitmaaiers, robotmaaiers, bosmaaiers,
kettingzagen, hakselaars, mini tractoren en werktuigen etc, maar ook stalen en houten hekken & carporten,
behoren tot hun ons assortiment. Een modern bedrijf, die voor kwaliteit en service gaat, en klant
vriendelijkheid erg belangrijk vind.

Bruggeman mechanisatie is een bedrijf dat zich bezig houdt met de verkoop en reparatie van zowel nieuwe
als gebruikte landbouwwerktuigen. Inmiddels zijn zij uitgegroeid tot een modern mechanisatiebedrijf. Zij
beschikken over 2 vestigingen: Mechanisatie Broekland, Tuin & Park Broekland en Mechanisatie en Tuin &
Park in Lemele. Met 32 medewerkers staan zij voor elk probleem of vraagstuk op gebied van mechanisatie
en/of tuin- en park voor u klaar. Zie ook www.bmb-bruggeman.nl

maandag 4 februari 2019

Nieuwe trainer JO17-1 | Jordi Willems
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Even voorstellen,

Ik ben Jordi Willems, 23 jaar en ik kom uit Haarle.
Vanaf het seizoen 2019-2020 heb ik het genoegen
de nieuwe trainer van Wijhe ’92 O17-1 te zijn.
Na een aantal jaren jeugdtrainer te zijn geweest bij S.V. Haarle ben ik toe aan een volgende stap en die stap
kan ik bij Wijhe werkelijkheid maken.

Nadat ik de cursus juniorentrainer in mei 2018 goed had afgerond ben ik afgelopen september begonnen met
mijn UEFA C cursus.
Deze verloopt dermate goed dat ik de cursus met succes ga afronden.

vrijdag 25 januari 2019

Laurens Beld nieuwe trainer van handbalsters Gastvrij Wijhe ‘92

Laurens Beld wordt voor het seizoen 2019-2020 de nieuwe trainer/coach van de handbalsters van Gastvrij
Wijhe ’92. De 60-jarige Hengeveldenaar bezit het hoogste trainersdiploma (HT4). Laurens is een zeer
ervaren trainer, hij was ondermeer werkzaam bij BWO, Borhave, TVO, Kwiek 2, Voorwaarts, Olympia
Hengelo en de laatste drie seizoenen bij LHC uit Lemelerveld.

Zowel de spelersgroep, begeleiding en technische commissie zijn erg blij met de komst van Laurens. We
denken met Laurens een trainer te hebben gevonden, die met zijn grote kennis en ervaring onze speelsters kan
blijven verbeteren.

Laurens Beld: “Toen ik benaderd ben door deze club hoefde ik niet lang na te denken. Na een paar keer bij
elkaar te hebben gezeten met de staf en enkele speelsters van deze club, was het mij al snel duidelijk dat we
op 1 lijn lagen wat ambities betreft qua club en mijn gedachtegang. Ik heb dan ook het volste vertrouwen in
de vereniging en hoop dat we gaan bouwen aan een paar energieke en sportieve jaren.”

Wij wensen Laurens veel sportief succes!

Voorzitter Technische Commissie
Gastvrij Wijhe ‘92
Rudy te Braak

maandag 7 januari 2019

Nieuwe bezetting in de Kledinglease Commissie bij Wijhe ’92

Vanuit het Voetbal Bestuur zijn wij verheugd te kunnen melden dat er drie nieuwe mensen zich gaan
bezighouden met de kledinglease voor de afdeling Voetbal bij Wijhe ’92.
Chiel van Vilsteren, Jeroen Arentsen en Jasper Jansen zijn afgelopen periode ingewerkt door Geert
Roeke en Gerrit Frederiks.
Vanaf heden zijn Chiel, Jeroen en Jasper het aanspreekpunt voor de kledinglease binnen Wijhe ’92 en
voor Intersport Schutte, waarmee Wijhe ’92 de kledinglease overeenkomst heeft.
Als er vragen zijn over de leasekleding kunt u bij hen terecht; hun gegevens staan binnenkort op de
website van Wijhe ’92; te vinden onder het kopje ‘financien – sponsorcommissie – kledinglease’
Uiteraard worden Geert en Gerrit enorm bedankt voor hun inspanningen de afgelopen jaren en
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wensen we Chiel, Jeroen en Jasper heel veel succes.
Mooi, dat er drie nieuwe enthousiaste vrijwilligers zijn gevonden die deze taak oppakken !

Namens het Bestuur van Wijhe ’92,

John Voppen
Secretaris Voetbal Bestuur
Wijhe ‘92

vrijdag 28 december 2018

Gastvrij Wijhe 92 en trainster Marjolien Roesink scheiden hun
wegen

Na een periode van intensief overleg door de technische commissie met de trainster/coach,
afgevaardigden van de spelersgroep en teambegeleiding van dames 1, is in goed overleg besloten de
onderlinge samenwerking met Marjolien Roesink per direct te beëindigen.

Het dames 1 team staat momenteel op de 11e plek met slechts 6 punten uit 11 duels. De slechte
resultaten zijn enerzijds te wijten aan gebrek aan chemie tussen de trainster/coach en speelsters/
begeleiding, anderzijds aan een gebrek aan motivatie, beleving en instelling binnen de spelersgroep.

De technische commissie van Gastvrij/Wijhe’92 hoopt door deze maatregel en door het starten van een
‘verbetertraject’ ten aanzien van motivatie, beleving en instelling van de speelsters, uiteindelijk toch de
doelstelling, handhaving in de 2e divisie, te kunnen behalen.

De komende periode zal o.a. Sharina van Dort, huidige assistent-trainer/coach van dames 1, het team
onder haar hoede nemen.

donderdag 27 december 2018

Nieuwjaarsbijeenkomst Wijhe'92

Zondag 6 januari is de jaarlijkse Nieuwjaarsbijeenkomst en daarvoor nodigen we niet alleen alle leden
uit, maar ook alle supporters, vrijwilligers, sponsoren en Vrienden van Wijhe'92. Zij zijn immers op
veel vlakken de dragende krachten van onze vereniging.

Het programma ziet er dit jaar als volgt uit:

10.30 tot 11.30 uur: ontbijtbuffet voor spelers/speelsters, scheidsrechters van voetbal- en
handbaltoernooi

12.00 tot 14.00 uur: voetbal- en handbaltoernooi (meer informatie via de leiders)

13.00 tot 14.00 uur: brunch met broodjesbuffet voor vrijwilligers, supporters en sponsoren

14.00 uur: lunch/brunch handbalafdeling in bestuurskamer

Om 14.30 uur begint de Nieuwjaarsbijeenkomst. De nieuwe voorzitter Geke Wichems zal een korte
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Nieuwjaarsspeech geven en verder is er een Rad van Avontuur en muziek. Presentatie is in handen van
Marijn Marsman.

We hopen dat iedereen die Wijhe'92 een warm hart toedraagt elkaar op 6 januari ontmoet in de
kantine om elkaar het beste te wensen voor 2019!

woensdag 19 december 2018

Nieuwsbrief Wijhe '92

Met de onderstaande link gaat u naar de nieuwsbrief van onze voetbalvereniging Wijhe '92.

Via dit bericht brengen we jullie op de hoogte van alle ontwikkelingen binnen onze vereniging m.b.t.
voetbal.

volg deze link om bij de nieuwsbrief te komen: Link

vrijdag 14 december 2018

Wijhe’92 stelt René Remie aan als nieuwe hoofdtrainer

Wijhe’92 heeft een nieuwe trainer gevonden voor het eerste elftal. Vanaf seizoen 2019/2020 zal Rene Rémie
voor de groep staan. Rene is 33 jaar en momenteel trainer bij TVC’28 2 (Tubbergen) dat uitkomt in de
zondag reserve hoofdklasse A. In zijn actieve loopbaan als speler kwam René o.a. uit voor Heracles Almelo,
Rigtersbleek en Excelsior’31 Rijssen.

Wijhe’92 heeft voor Rene gekozen na een uniek proces, waarbij de mening van de spelers even belangrijk
was als die van het Technisch Hart. Ze kwamen daarbij unaniem tot de beslissing dat Rene de juiste man op
de juiste plaats is voor Wijhe’92.

Met René haalt Wijhe’92 een jonge en ambitieuze trainer in huis, die staat voor verzorgd en aanvallend
voetbal mét oog voor het resultaat. Daarnaast wil Rene een bijdrage leveren aan zowel de ontwikkeling van
het team als de individuele ontwikkeling van elke speler.

Rene kijkt uit naar het nieuwe seizoen: ‘Op basis van de gevoerde gesprekken en eerste indrukken van
Wijhe’92, heb ik een uiterst positief gevoel gekregen. De vereniging staat in bloei en de spelers willen zich
blijven ontwikkelen. Momenteel staat er een talentvolle eerste selectie en vallen de positieve resultaten op.
Onder leiding van Hans van der Hoop en overige stafleden is er een goede basis gelegd, waarin aanvallend
voetbal centraal staat. Mede door dit fundament, hoop ik met mijn opgedane ervaringen, ambitie en visie van
voetballen een positieve bijdrage te kunnen leveren aan de ontwikkeling van Wijhe’92 1.’

Wij wensen René veel succes en vooral veel plezier volgend jaar bij Wijhe’92.

Technisch Hart, Wijhe’92.

vrijdag 14 december 2018

Grote Clubactie
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De prijsuitslag van de grote clubactie is bekend. De trekkingslijst kunt u vinden op
www.clubactie.nl/prijsuitslag.Wij willen alle lotenverkopers van de JO10, JO11, JO12 en JO13 voetbal en E
en D teams van de handbal van Wijhe ’92 hartelijk danken voor hun grote inzet. Het resultaat is geweldig! Er
zijn 1346 loten verkocht.
De totale netto-opbrengst van de grote clubactie is voor Wijhe’92: € 3.230,40
Verder willen we natuurlijk ook alle kopers hartelijk danken voor de steun aan onze club.

De beste lotenverkopers van Wijhe ’92 zijn:

1. Milan Strijdveen
2. Fleur Heijmerikx
3. Siem Bult
4 Teun Veldhuis / Twan Biesterbosch

Deze lotenverkopers hebben inmiddels hun prijs gekregen.

donderdag 13 december 2018

Interim bestuur is aangetreden

Afgelopen maandag was de Algemene Ledenvergadering van Wijhe ’92. Een van de belangrijkste punten op
de agenda was de aanstelling van een interim-hoofdbestuur tot uiterlijk 1 september 2020. Dit bestuur bestaat
uit de volgende leden:

• Cor Wellenberg (interim-penningmeester)
• Andre Brinkhuis (interim-accommodatie)
• Geke Wichems (interim-voorzitter)
• John Voppen (secretaris) staat niet op de foto
Klik voor de foto van het interim-bestuur

Behalve het ‘passen op de winkel’ heeft het bestuur van de leden een aantal aandachtspunten gekregen,
waaronder de realisatie van beachvelden, een 2e kunstgrasveld en zorgen voor meer betrokkenheid van de
leden.

Overige zaken die zijn besproken tijdens de ALV zijn onder meer de aanstelling van Willeke Brouwer als
vertrouwenscontactpersoon. Ook is gekeken naar de werkzaamheden van de inspiratiegroep van ongeveer 20
personen, die onder leiding van Edward Rosendaal op zoek gaat naar een passende bestuurlijke structuur.
Bovendien wordt dit seizoen nog bezien of de toiletten en de dakbedekking op de kantine gerenoveerd gaan
worden.

Het afgetreden bestuur
Doordat het stokje nu is overgedragen aan een interim-bestuur, was dit ook het moment om afscheid te nemen
van het huidige bestuur. Er is veel tot stand gekomen de afgelopen jaren. Zij hebben zich altijd met ziel en
zaligheid ingezet voor de vereniging en daar zijn wij ze dankbaar voor.

Het afgetreden bestuur bestaat uit:

• John Strijdveen (penningmeester)
• Martin Westerbeek (voorzitter)
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• Wim Lankhorst (accommodatie)
• Alexander Westenbrink (voetbalbestuur) staat niet op de foto
Klik voor de foto van het afgetreden bestuur

woensdag 12 december 2018

IJssel Trophy 2019

De IJssel Trophy 2018 ligt al weer een tijdje achter ons en inmiddels hebben wij de beoordelingen van de
teams die hebben deelgenomen binnen gekregen. De IJssel Trophy 2018 heeft een
overall score van 85/100 gekregen. Wederom een fantastisch resultaat en ook op financieel gebied was het
een geweldig toernooi voor onze vereniging. Dit is vooral te danken aan de inzet van alle betrokken
vrijwilligers.

In 2019 organiseert Wijhe’92 in samenwerking met Euro-Sportring de 12e editie van de IJssel Trophy.
Het internationale jeugdvoetbal toernooi zal ook dit jaar in het Hemelvaartsweekend plaatsvinden (vrijdag 31
mei, zaterdag 1 juni).

De opzet van het toernooi zal dit jaar echter anders zijn dan de vorige edities. Deelnemende teams zullen dit
jaar niet overnachten op Summercamp Heino maar in Sporthal de Lange Slagen. Dit betekent onder andere
dat Wijhe’92, samen met Euro-Sportring, ook het avond-programma voor de deelnemende teams zal gaan
invullen.

In verband met deze nieuwe opzet gaan we proberen om een toernooi met minimaal 32 teams te organiseren.
De organisatie is op dit moment nog druk in overleg over de verdere invulling maar het is al zeker dat de
bijdrage van alle vrijwilligers weer hard nodig zal zijn. Dus schrijf deze data alvast in je agenda en we
houden jullie uiteraard op de hoogt van de ontwikkelingen!
Organisatie IJssel Trophy 2019

dinsdag 11 december 2018

zondag 6 januari 2019 de traditionele Nieuwjaarswedstrijden

Op zondag 6 januari 2019 worden weer de traditionele Nieuwjaarswedstrijden gehouden.
Hieraan doen alle voetbal seniorenteams, 1e t/m 9e, het veteranenteam en de vrouwenteams mee. Verder doen
de 3 A-teams mee.
Als spelers van de invalpoule, 35+ en 45+ teams 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 van hun team en mee spelen.
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, een broodjesbuffet en daarbij kunnen we elkaar
het beste wensen voor 2019. Dus in ieder geval graag 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.
(ook de handbalafdeling heeft zo'n dergelijk toernooi in de sporthal)
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Aansluitend is er de nieuwjaarsreceptie, deze begint om 14.30 uur.
Hiervoor is iedereen uitgenodigd. Ook dit zal net zoals voorgaande jaren een groot feest worden, met tal van
leuke items.
En nu maar hopen dat het weer en de velden goed zijn.

Alvast fijne feestdagen gewenst!
"De seniorencommissie"

vrijdag 7 december 2018

Djordi van der Hoop de nieuwe trainer van de JO19-1 en hoofd
jeugdopleidingen

Met ingang van seizoen 2019-2020 is Djordi van der Hoop de nieuwe
trainer van de JO19-1. Hij zal dit gaan combineren met de functie van
Hoofd Jeugdopleidingen.

Djordi is op dit moment trainer van Colmschate JO19-1 en hoopt dit
jaar het diploma TCII te behalen. Daarnaast loopt hij, in het kader van TCII,
op dit moment al stage bij het 1e elftal van Wijhe ’92.
Het voetbalbestuur van Wijhe ’92 is bijzonder blij dat Djordi de
plek, die vacant werd nadat Ralph Mens zijn vertrek had aangekondigd,
wil gaan invullen.

“Djordi heeft een hele duidelijk kijk op jeugdvoetbal en ik verwacht dat hij nadrukkelijk zal gaan bijdragen
aan een verdere ontwikkeling van de manier waarop we het voetbal bij de jeugd van Wijhe’92 willen vorm
geven. Hij komt bijzonder gedreven over en weet zijn kennis en energie goed over te brengen op andere
trainers en spelers.”, aldus Radboud Hendriks, voorzitter Commissie Technische Zaken.

Wij wensen Djordi veel succes toe voor het komende nieuwe seizoen.

vrijdag 7 december 2018

Ralph Mens vertrekt aan het einde van dit seizoen.

De trainer van de JO19-1 en tegelijkertijd Hoofd Jeugdopleidingen, Ralph Mens, vertrekt
aan het einde van dit seizoen.
Ralph Mens: “Ik heb twee jaar met heel veel plezier bij de jeugd van deze mooie club
gewerkt, maar ik wil komend seizoen graag weer met een eerste elftal aan de slag”.

Ralph heeft als Hoofd Jeugdopleidingen een belangrijke bijdrage geleverd aan de verdere ontwikkeling van
scouting en selectie bij de jeugd. Door begeleiding van jonge trainers en het opzetten van trainerscursussen
heeft hij er ook voor gezorgd dat de begeleiding van de jeugd beter vorm gegeven wordt. Daarnaast wist hij
als trainer van de JO19-1 afgelopen zomer promotie naar de hoofdklasse te bewerkstelligen.

Wijhe’92 bedankt Ralph voor hetgeen hij bij Wijhe ’92 neergezet heeft. Met een flinke dosis energie, passie
en professionaliteit zijn mooie resultaten behaald. Wij wensen hem en zijn gezin veel geluk en hopen dat hij
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een mooie club vindt om zijn carrière als trainer voort te zetten.

donderdag 6 december 2018

zaterdag 8 december speelt A2 om het kampioenschap

Zaterdag 8 december speelt A2 om het kampioenschap in een rechtstreeks duel tegen Go Ahead Kampen.

Een gelijkspel is voldoende om de titel binnen te halen. Steun ons allen en kom naar het Sportpark!!!

Aanvang wedstrijd: 12.45 uur.

Zaterdag 8 december speelt A2 om het kampioenschap in een rechtstreeks duel tegen Go Ahead Kampen.

Een gelijkspel is voldoende om de titel binnen te halen. Steun ons allen en kom naar het Sportpark!!!

maandag 3 december 2018

Activiteiten december 2018

De ''december feestmaand'' staat voor de deur. Naast alle festiviteiten zijn er in december ook leuke en
sportieve evenementen bij Wijhe'92.

- Crazy Sunday 9 december, vanaf 13:00 in de Verlenging.
Met z'n alle gaan we weer voor een mooie feestje in onze eigen kantine. Kom gezellig met je team in de
kantine en draag allemaal een ( retro) voetbalshirtje. Wij zorgen voor wat bruinfruit, een spel en de muzikale
begeleiding.

- Kerstmixtoernooi zaalvoetbal. 27 en 28 december Sport De lange slag.
Het jaarlijks kerstmixtoernooi voor de voetbaljeugd komt er ook weer op. Op donderdag 27 en vrijdag 28
december in sporthal de Lange slag gaan alle jeugdleden, gemixed, met elkaar sportief de strijd aan. De
organisatie is handen van een paar enthousiaste leden van Wijhe'92. Voor vragen over het kersmixtoernooi:
joost@behen.nl

Heb je vragen over activiteiten of over de commissie? Wil je zelf een activiteit organiseren? Neem dan
contact op met de activiteitencommissie. (zie organisatie / communicatie & activiteiten)

vrijdag 30 november 2018

Maandag 10 december is de Algemene Ledenvergadering

Maandag 10 december om 19:30 uur vindt de volgende Algemene Ledenvergadering (ALV) plaats in de
kantine “De Verlenging”. Hiervoor nodigen we alle leden vanaf 16 jaar van harte uit.

Tijdens deze vergaderingen bespreken we meerdere punten (klik hier voor de agenda), waarbij de kwestie
omtrent de samenstelling van het hoofdbestuur de belangrijkste is. Het komt die avond uitgebreid ter sprake,
maar hierbij willen we graag alvast meedelen dat we een voorlopige oplossing hebben gevonden.
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Er wordt namelijk op korte termijn een interim-bestuur benoemd. Dit interim bestuur wordt aangesteld tot
uiterlijk 1 september 2020 en krijgt twee opdrachten mee: het zogenaamde ‘passen op de winkel’ en het
geven van een bestuursopdracht aan een groep leden / belanghebbenden om te komen tot een voorstel voor
een passende structuur voor de vereniging.

Op deze manier waarborgen we de continuïteit van de meest dringende bestuurszaken en kunnen we tegelijk
blijven zoeken naar een structurele oplossing.

Na de ALV zal ook de ‘Inspiratiegroep’ bij elkaar komen voor een derde sessie. Deze brainstormgroep
probeert geschikte kandidaten te vinden voor een definitief bestuur en kijkt daarbij eveneens naar de meeste
wenselijke bestuursstructuur.

Tot slot komen de coördinatoren van het Talentenplan Wijhe’92 bijeen om de verdere uitwerking en
resultaten van het talentenplan bespreken.

Je kunt dus gerust stellen dat we op 10 december een vol programma hebben. Echter, het betreffen wel
dringende kwesties, die uiteindelijk iedereen binnen de vereniging aangaan. We hopen daarom dat veel leden
een gaatje kunnen vinden in hun agenda, zodat we er gezamenlijk een inspirerende en constructieve avond
van kunnen maken!

zondag 25 november 2018

Team van de Week

Vanaf nu willen wij elke week een team in het zonnetje zetten. Ons uitgangspunt is daarbij om jou en jouw
team meer betrokken te maken bij de vereniging. Wij willen namelijk graag dat onze leden hier een
‘familiegevoel’ ervaren, want dat hoort nu eenmaal bij het verenigingsleven.

Wat kan je verwachten?
Het Team van de week wordt uitgenodigd voor een kort informeel overleg in onze kantine ‘de Verlenging’.
Dit overleg vindt plaats op de donderdagavond; onze verenigingsavond.

We drinken dan samen een bakje koffie en bespreken hoe jij en jouw team vinden dat de vereniging er voor
staat. Dit is dan ook de ideale gelegenheid om al je vragen te stellen en eventuele ideeën te opperen. Indien
mogelijk geven we gelijk een antwoord, maar anders leggen we de vragen en opmerkingen neer bij de juiste
personen binnen de vereniging.

De insteek is niet om een urenlange vergadering te houden, maar om gewoon eens de verschillende geluiden
te horen bij onze leden. En daar vervolgens ook wat mee te doen! Uiteraard is er daarna nog tijd voor een
drankje. De eerste is, evenals de koffie, van ons!

De zondag daarna wordt er voor jouw team na de wedstrijd een tafel gereserveerd in de kantine. De eerste
twee rondjes worden je daarbij kosteloos aangeboden en ook zal er een schaal rondgaan met warme hapjes en
kaas/worst

Praktische informatie
Op donderdag wordt jouw team verwacht om 20.30 uur (of anders na overleg met de leider). Op zondag
houden we vervolgens een tafel voor je vrij na de wedstrijd van jouw team, of op een andere zondag indien er
sprake is van afgelasting.
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Wij gaan alle seniorenteams (handbal en voetbal) een keer uitnodigen voor het Team van de week. Daarnaast
gaan we ook de JO-19 van de voetbal en de A van de handbal hiervoor uitnodigen. Voor de laatsten doen wij
dit op dagen en tijden die beter in hun schema passen.

-----------------

Het Team van de week is een initiatief van de Kantinecommissie. Er is echter support vanuit meerdere
geledingen binnen de vereniging. Dit zijn mensen die niet zelf elke week op het veld staan of in de zaal, maar
die wel het nodige voor doen voor jouw club en het belangrijk vinden dat alle leden een warm gevoel hebben
voor onze vereniging!

woensdag 21 november 2018

Update Talentenplan

Het is weer even geleden dat er voor het laatst communicatie was over het Talentenplan. Begin oktober kon
iedereen voor het laatst zijn/haar keuze voor het Talentenplan doorgeven. Daarna bleef het stil, al werd er
achter de schermen nog volop gewerkt. De stuurgroep Talentenplan heeft afgelopen week weer bij elkaar
gezeten. Daarom in dit bericht een update. Want wanneer hoor jij nou of en welke taak je moet doen? Wie
wordt waar op ingedeeld?

Lijst
Er is nu een lijst waarop alle (ouders van) leden staan. Deze lijst bevat mensen die zelf hebben aangegeven
welke taak ze willen doen, maar ook alle mensen die niets hebben aangegeven. Zij zijn op hun vaste voet
ingedeeld. Deze lijst wordt nu gedeeld met de coördinatoren van de verschillende commissies. Zij gaan de
komende weken aan de slag met het indelen en verdelen van alle taken.

Indeling
Je wordt of ingedeeld op je vast voet, of uitgenodigd voor een informatie- en indelingsavond om jouw
gekozen taak binnen de vereniging te kunnen vervullen. Tijdens deze avond wordt ook jouw aan- dan wel
afwezigheid geregistreerd, zodat ook de Stuurgroep inzicht krijgt in wie wat doet. Houd er dus rekening mee
dat je binnenkort bericht krijgt van de coördinatoren. Daarna worden deze taken toegewezen en krijgen alle
(ouders van) leden een definitief bericht over welke taak zij dit seizoen moeten doen.

Met vriendelijke groet,

Stuurgroep Talentenplan Wijhe ‘92

Adrie Bolijn, Henk Wimmenhoeve, Maarten Huis in ’t Veld, Anouk Westerbeek en Anneloes van der Kolk

woensdag 14 november 2018

Support Wijhe naar de periodetitel!

Aanstaande zondag kan het eerste voetbalelftal van Wijhe'92 periodekampioen worden in Apeldoorn.
Daarvoor is dan wel een positief resultaat nodig tegen Robur et Velocitas. In principe is een gelijkspel al
genoeg (tenzij Turkse Kracht met dubbele cijfers wint), maar het doel is natuurlijk gewoon de volle winst. En
dat doel komt een stapje dichterbij als er langs de lijn een massale supportersschare uit Wijhe aanwezig is.

Kom daarom ook naar Apeldoorn! De wedstrijd begint om 14:30 uur aan de Anklaarseweg 330. Na afloop
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van de wedstrijd is de kantine in Wijhe geopend van 17:30 tot 19:30, zodat alle spelers, partners, begeleiding
en supporters met elkaar een drankje kunnen doen. En hopelijk proosten we dan op de kersverse periodetitel!

dinsdag 30 oktober 2018

35+ team Wijhe’92 heeft uitzicht op 1e kampioenschap!

Op vrijdagavond 2 november speelt het 35+ team vanaf 20.00 uur voor het eerst haar wedstrijden thuis in
Wijhe. Deze 7 tegen 7 competitiewedstrijden worden in toernooivorm tegen elkaar gespeeld. De
tegenstanders in deze competitie zijn Go Ahead Deventer, Kon. UD en Lemelerveld.
Het 35+ team speelt in de eerste klasse van de KNVB en is daarmee het hoogst spelende seniorenteam in de
historie van de club. Momenteel gaan zij aan kop in deze competitie en is er uitzicht op een eerste
kampioenschap. Aankomende vrijdag is de laatste reeks competitiewedstrijden en wordt er beslist wie zich
kampioen van de najaarscompetitie mag noemen.
Komt naar deze, nu al legendarische wedstrijden! Na afloop is er een after party in de kantine!

Mocht je belangstelling hebben voor het 35/45+ voetbal, informeer dan naar de mogelijkheden bij Wijhe ’92.
Wie durft!
Neem contact op met de coördinator 35/45+voetbal van de seniorencommissie, Hennie Koekoek
(0570-523065 / 06-312334552) Verdere informatie kun je vinden op www.knvb.nl, zie 35/45+ voetba

vrijdag 26 oktober 2018

Trainer Hans van der Hoop vertrekt aan het einde van het seizoen

De trainer van het 1e elftal van Wijhe’92, Hans van der Hoop, vertrekt aan het einde van dit seizoen. Dat
heeft de trainer deze week laten weten aan het Technisch Hart van de vereniging.

Hans van der Hoop: “Gevoelsmatig was het een lastige beslissing om deze mooie club aan het einde van het
seizoen te verlaten. Ik zie ertegenop om afscheid te nemen van een talentvolle spelersgroep, gedreven
technische staf en daarnaast fijne, positieve supporters. Echter, ik wil voorkomen dat de chemie in een vierde
seizoen zal verdwijnen.”

Hans heeft de afgelopen drie seizoenen een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van het eerste
elftal. Met verzorgd en aantrekkelijk voetbal voert Wijhe’92 momenteel dan ook de zondag 3de klasse B aan.

Wijhe’92 bedankt Hans voor alle energie, passie en professionaliteit die hij wekelijks tentoonstelt binnen
de vereniging en wensen hem en zijn gezin al het goeds toe en hopen dat hij een nieuwe uitdaging zal vinden
bij een mooie club.

Voor volgend seizoen gaat Wijhe’92 op zoek naar een ambitieuze trainer, die het Wijhese publiek opnieuw
laat genieten van aanvallend voetbal. Daarnaast gaan het Technisch Hart en Hans er alles aan doen om met
een sportief hoogtepunt de aangename samenwerking te bekronen.

maandag 22 oktober 2018

Ga samen met jouw “Vrienden van Wijhe’92” naar PEC Zwolle –
Heracles Almelo op zaterdag 27 oktober
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Het jaarlijkse uitje van de “Vrienden van Wijhe’92” is een bezoek aan de voetbalwedstrijd PEC Zwolle tegen
Heracles Almelo. De wedstrijd is zaterdagavond
27 oktober en begint om 20.45 uur. Voorafgaan aan de wedstrijd wordt je vanaf 17.30 uur getrakteerd op een
stampotbuffet in De Verlenging (kantine van Wijhe’92). Het vervoer naar het MAC3PARK stadion in Zwolle
is per luxe touringcar. Na afloop gaan we gezellig na borrelen in De Verlenging.

Er zijn geen kosten aan verbonden. Wie wil dat nu niet missen? Meld je aan daarom nu aan via het
e-mailadres vriendenvanwijhe92@kpnmail.nl Er zijn 70 plaatsen beschikbaar. Wees er snel bij want vol=vol!

Programma:
17.30 uur Ontvangst in De Verlenging
17.30-19.30 uur Stampotbuffet en een biertje in De Verlenging
19.45 uur Vertrek bussen naar MAC3PARK stadion in Zwolle
20.45-22.30 uur Wedstrijd PEC Zwolle vs. Heracles Almelo
23.30 uur Terugkomst

Aanmelden uiterlijk donderdag 25 oktober.

woensdag 10 oktober 2018

Update Talentenplan

Op 26 september was de laatste invuldag voor het Talentenplan. Op 8 oktober is de Stuurgroep bijeen
gekomen om de stand van zaken te bespreken. Samengevat komen we tot de conclusie dat:

1. 72 mensen vooraf hebben aangegeven dat ze een vaste taak hadden die ze ook dit seizoen weer willen
doen.
2. 850 unieke mails zijn verstuurd.
3. 331 mensen hebben gereageerd.

Dit betekent dat iets meer dan de helft van de mensen niet heeft gereageerd. We hebben echter ook ontdekt
dat de oproepen om het Talentenplan in te vullen bij veel mensen in de spam terecht zijn gekomen. Tip:
controleer dus je spam-mail of postvak met ongewenste mail als je het Talentenplan nog niet hebt
ingevuld.

Heb je de mail over het hoofd gezien of per ongeluk verwijderd? Dan kun je het Talentenplan via de
volgende link alsnog invullen: https://wijhe.hettalentenplan.nl/wachtwoord/instellen

Is je e-mailadres niet bekend bij ons? Stuur dan even een mailtje naar info@wijhe92.nl. Dan zorgen we dat
het in orde komt!

Laatste kans
We willen de respons heel graag verhogen en geven je daarom nog 48 uur de tijd om in het Talentenplan in te
vullen. Iedereen die niet heeft gereageerd krijgt eind deze week een mail met een allerlaatste invulkans.
Besluit je om alsnog niet te reageren, dan word je (conform het beleid) ingedeeld op je vaste voet.

Hoe verder?
Op 1 december maken we de balans op. Daarna gaan we inventariseren wie welke taak wil doen, wie welke
taak toegewezen krijgt, etc. Mensen die gelijk ingepland kunnen worden horen dit zeer binnenkort. Mensen
die zich hebben aangemeld voor een taak die in de tweede helft van het seizoen plaatsvindt (bijv.
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IJsseltrophy) horen dit na de jaarwisseling.

Met vriendelijke groet,
Stuurgroep Talentenplan Wijhe ‘92

Adrie Bolijn, Henk Wimmenhoeve, Maarten Huis in ’t Veld, Anouk Westerbeek en Anneloes van der Kolk

donderdag 4 oktober 2018

Bas Heutinck nieuwe interne scout Wijhe ' 92

Met ingang van dit seizoen is Bas Heutinck toegevoegd aan het team interne scouts (dat verder bestaat uit
Henri Liefers en Edwin Schutte).
Bas zal zich vooral gaan richten op de teams in de leeftijdsgroepen JO13 en JO15. Tijdens het seizoen
worden alle spelers in deze teams door hem bekeken tijdens trainingen en / of wedstrijden.
Deze observaties vormen, samen met input van trainers / leiders, de basis voor de teamindeling van het
volgende seizoen.

zaterdag 29 september 2018

Wedstrijdverslag Havas - Gastvrij/Wijhe'92

Vandaag, 29 september hebben wij een wedstrijd gespeeld tegen de dames van Havas uit Almere. Helaas
eindigde deze wedstrijd in een stand van 25-23 in het voordeel van Havas. We startten de wedstrijd met volle
moed en fanatisme, pakten goed aan in de dekking en gingen redelijk gelijk op tot de stand van 5-5. Hierna
begon Havas uit te lopen, er kwamen gaten in onze dekking en Havas zette goede druk waardoor de
hoekspeler van hun de bal er bij ons een aantal keer gemakkelijk in kon schieten. Havas stond sterk in de
dekking, wij vielen onzeker aan en gingen niet met volle overtuiging richting het doel waardoor wij weinig
scoorden, we scoorden een enkele bal vooral vanaf afstand. We gingen de rust in met een stand van 12-6 in
het voordeel van Havas. In de rust werden wij door onze coaches en elkaar goed op de vingers getikt dat wij
meer richting het doel moeten gaan met volle overtuiging, en moeten durven. We gaan de punten toch niet
zomaar weggeven?! De 2e helft startten we nog niet helemaal lekker, er werd nog weinig gescoord. We
begonnen meer sturing te krijgen vanaf de bank voor in de aanval, dit werkte. We gingen meer systemen
spelen, waardoor we meer richting het doel gingen en hier mooie goals uit kwamen. We leefden helemaal op,
richting het eind van de wedstrijd kwamen we steeds dichter bij Havas waardoor we uiteindelijk 22-22 gelijk
stonden. Het ging top! Tot de 23-23 bleef het gelijk, maar helaas kregen we hierna nog twee goals om de oren
van Havas. De wedstrijd eindigde in een stand van 25-23. In de nabespreking kwamen we tot de conclusie dat
we de wedstrijd moeten beginnen met meer beleving en fanatisme. We moeten steviger in de dekking staan
en in de dekking op elkaar vertrouwen zodat hierna ook een lekkere aanval opgebouwd kan worden. Dinsdag
en donderdag gaan we weer lekker trainen om ons voor te bereiden op de thuiswedstrijd tegen de dames van
Zenderen. We gaan onze uiterste best doen om zaterdag 20:15 op thuisbasis de eerste twee punten van hun
pakken!

donderdag 27 september 2018

Dames 2 start zondag het seizoen met een nieuwe trainer: Quido
Lubbers
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De handbalsters van Dames 2 hebben dit seizoen een nieuwe trainer: Quido Lubbers. De 28-jarige
Zwollenaar begint zondag 30 september met de uitwedstrijd bij TravelBags/HV Zwolle.

Quido Lubbers heeft zelf gehandbald bij de Heren 1 van onder meer Holten en Heeten. Als trainer heeft hij
ervaring opgedaan bij de jeugd van Heeten, Dalfsen en Holten en had hij de Dames 2 van Dalfsen en
Broekland onder zijn hoede.

De persoon Quido omschrijft zichzelf als “een druktemaker met een groot hart, gevoel voor humeur en altijd
met een luisterend oor.” De trainer Quido “is toegankelijk, maar ik stel me ook streng maar rechtvaardig op,
zodat iedereen met plezier kan spelen en beter kan worden.”

Voor aankomend seizoen is het doel minimaal een plekje in de top 3. “Ik wil vooral als team naar elkaar
groeien en elke wedstrijd het initiatief hebben.” Hij wil daarbij ook graag het thuispubliek vermaken: “We
moeten proberen te zorgen voor een volle sporthal door middel van dynamisch, snel, gecoördineerd en
verzorgd handbal.”

woensdag 26 september 2018

Brainstormsessie nieuwe bestuursvorm

Op donderdagavond 13 september was er een eerste informatiebijeenkomst in de kantine van Wijhe’92
inzake het ontbreken van een bestuur. Tijdens deze bijeenkomst is aan iedereen gevraagd om mee te denken
over de ontstane situatie. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat Wijhe’92 ook in de toekomst op een goede
manier wordt bestuurd?

Op woensdag 3 oktober nodigen we daarom opnieuw alle leden en geïnteresseerden uit om naar de kantine te
komen. We kunnen dan samen alle ideeën bespreken en verder brainstormen om zo op zoek gaan naar de
juiste oplossingsrichting. De avond, die onder leiding staat van Anton Kleine Schaars, begint om 19:30 en
duurt tot 21:00 uur.

In Wijhe zijn heel veel mensen, jong en oud, gek op voetbal én handbal. Zowel op de velden als in de
sporthal sporten velen met veel enthousiasme en plezier. Dit moeten we waarborgen! Kom daarom ook op
woensdag 3 oktober naar de kantine aan de Zandhuisweg en praat en denk met ons mee!

Kun je die avond niet komen, geef dan jouw suggesties per mail door aan oubeco@gmail.com

Oud-bestuurders Collectief
Jan van 't Land
Jack Moolenbeek
Anton Kleine Schaars
Wim Nijman
Adrie Bolijn

maandag 24 september 2018

Invullen Talentenplan vóór 27 september

Vorige week is de mailing voor het invullen van het Talentenplan verstuurd. Je hebt nog t/m woensdag 26
september de tijd om jouw voorkeuren aan te geven.
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Heb je de mail over het hoofd gezien of ben je de mail kwijt? Ga dan naar https://wijhe.hettalentenplan.nl
/wachtwoord/instellen wanneer je jouw e-mail adres invult en op de knop “Stuur wachtwoord e-mail” drukt,
ontvang je binnen enkele minuten een e-mail waar je jouw wachtwoord kan instellen. Ga daarna naar
https://wijhe.hettalentenplan.nl/ en geef jouw keuze voor dit jaar aan.

Wanneer je niet reageert en geen keuze maakt, wordt er automatisch een taak aan je toegekend die jij dit jaar
gaat vervullen.

Mocht jouw (nieuwe) e-mail niet bekent zijn in onze administratie, dan verzoeken wij je om een mail te
sturen naar info@wijhe92.nl. Wij passen jouw e-mail aan in onze administratie zodat ook jij jouw keuze kunt
maken.

zaterdag 22 september 2018

Passe-partout thuiswedstrijden Dames 1

Volgende week begint het handbalseizoen voor Gastvrij/Wijhe92 Dames 1. Op zaterdag 29 september om
19:00 uur staat de uitwedstrijd tegen Havas op het programma. Op zaterdag 6 oktober om 20:15 uur is
vervolgens de eerste thuiswedstrijd tegen Zenderen Vooruit/Bornerbroek.

En net als vorig seizoen kan je voor € 20 een passe-partout voor de thuiswedstrijden van de competitie kopen.
Met deze passe-partout heb je toegang tot de elf thuiswedstrijden van Dames 1. Normaliter betaal je € 3 per
thuiswedstrijd (vanaf 16 jaar en niet-leden), dus met een passe-partout kijk je voordelig naar tophandbal in
Wijhe!

De passe partout is verkrijgbaar bij Sporthal De Lange Slagen tijdens de eerste thuiswedstrijd van het
seizoen.

donderdag 20 september 2018

Beltona (beloften competitie)

De Beltona Beloften Competitie is een competitie, waarin spelers tot en met 21 jaar voetbalervaring opdoen
in wedstrijden op een hoger niveau. Per seizoen worden er zes wedstrijden gespeeld, waarvan drie thuis- en
drie uitwedstrijden. De teams worden ingedeeld in regionale poules. Aan het einde van het seizoen is er
tenslotte nog een finaledag bij de organiserende vereniging Sparta Enschede.

Wijhe '92 is dit seizoen (2018-2019) ingedeeld in poule E en speelt tegen Diepenveen, Helios en SVI.

Zie de Beltona pagina voor het programma.

maandag 17 september 2018

35+ team Wijhe’92 speelt op hoogste senioren niveau uit clubhistorie

De eerste wedstrijd ooit van Wijhe’92-35+ gaat in de boeken als een mooie 0-2 overwinning op GO Ahead
Deventer.

Koninklijke UD werd vervolgens met 1-4 opgerold.
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Ook Lemelerveld stond al snel met 0-1 achter. Helaas was “de piepe leug” en werd die wedstrijd verloren met
2-1.

Het 35+ team speelt in de eerste klasse van de KNVB en is daarmee het hoogst spelende senioren elftal in de
historie van de club.

En met een tweede plaats in het klassement is er nu al uitzicht op een glorieus kampioenschap!

Vrijdagavond 2 november speelt het team om 20.00 uur voor het eerst zijn thuiswedstrijd in Wijhe. Komt
deze, nu al legendarische, wedstrijden zeker zien!

Met uiteraard een knallende afterparty in de kantine voor een meet & greet!

Opstelling: Robby Blanke, Henri Liefers, Arjan Schoppink, Gernald Kanis, Patrick Roelofs, Joost van der
Zee, Maarten Nijland, Gert van Wenum, Andre van der Zee

woensdag 12 september 2018

De grote clubactie

Vanaf zaterdag 15 september gaan de jeugdleden van de JO10, JO11, JO12 en JO13 voetbal en D en E teams
van de handbal weer op pad 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.

Ouders van onze jeugdleden, seniorleden, kortom allen die Wijhe ’92 een warm hart toe¬dragen, koop loten
bij onze jeugdleden. Zij komen vanaf 15 september bij u aan de deur.

Ook dit jaar gaat de loten verkoop per eenmalige machtiging. De lotenkoper noteert zijn gegevens, waaronder
naam, handtekening en een rekeningnummer in het verkoopboekje. Het bedrag wordt éénmalig van de
bankrekening afgeschreven en op het bankafschrift wordt het lotnummer doorgegeven.

De trekking is 13 december.

Let wel op, er zijn meerdere verenigingen in Wijhe, die grote clubactie loten
ver¬ko¬pen.

Namens de activiteitencommissie,

Mirjam Doorn
Jolanda Strijdveen

woensdag 12 september 2018

21 september kick off jeugd- trainers en leiders
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Voor alle jeugdtrainers en leiders van sv Wijhe’92!

Vrijdagavond 21 september 2018 vind de jaarlijkse KICK OFF plaats in de kantine van sv Wijhe’92! Ook dit
jaar weer een leuk en gevarieerd programma speciaal voor alle jeugdtrainers en leiders. Dit jaar met
medewerking van de KNVB met uitleg over RINUS, demo voetbaltraining JO11-1,info over
trainersopleidingen en info techniektrainingen sv Wijhe’92.

Zet de datum vast in je agenda! We beginnen om 18.30 uur.
Ralph Mens, Hoofd opleiding sv Wijhe’92

programma:
• 18.30 Start KICK OFF
• 19.00 Praktijktraining
• 19.45 Pauze
• 20.00 Nabespreking
• 20.15 RINUS
• 20.30 Jeugdopleiding
• 20.40 KNVB info
• 20.50 Techniek Training
• 21.00 Afsluiting
• 21.05 Proosten

woensdag 12 september 2018

Korting op Wijhe '92 sportkleding

Voor leden van Wijhe´92 is het mogelijk je eigen sportspullen aan te schaffen.
Een trainingspak of tenue voor de training. Ook leuk als verjaardagskado…!
Kijk snel op https://clubs.deventrade.com/nl/wijhe-92/

In de maand september geldt een extra korting!

woensdag 5 september 2018

Informatiebijeenkomst over ontbreken hoofdbestuur Wijhe ‘92

Er is enige commotie en onrust ontstaan nadat bekend is geworden dat Wijhe ‘92 het nieuwe seizoen start
zonder hoofdbestuur. Daarom is er een informatiebijeenkomst ingelast voor de leden en alle andere
geïnteresseerden. Deze is op donderdag 13 september 2018 om 19.30 uur in het clubhuis ‘de Verlenging ‘.

Voor bijna het voltallige hoofdbestuur eindigde na vele jaren hun termijn, waarna ze zich niet meer
verkiesbaar hebben gesteld. Om de club niet helemaal met lege handen achter te laten, hebben zij hun taken
nog tot de zomervakantie uitgevoerd.

Helaas is er vooralsnog geen opvolging gevonden. Tijdens de informatiebijeenkomst wordt nadere uitleg
gegeven over de ontstane situatie. De leden en overige betrokkenen zijn daarbij in de gelegenheid om vragen
te stellen, hun zorgen te uiten en hun ideeën te delen over een mogelijke oplossingsrichting.

Indien gewenst is er ook ruimte om zich direct aan te melden voor een bestuursfunctie of zich kandidaat te
stellen voor een toekomstige bestuursfunctie. Deze mensen zouden zich dan kunnen aansluiten bij de groep
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‘dertigers’, die aan het onderzoeken is hoe de structuur van de club in de toekomst zou moeten zijn.

We heten iedereen van harte welkom op donderdag 13 september!

woensdag 29 augustus 2018

Wijhe ’92 heeft een vertrouwenscontactpersoon (VCP)

De vertrouwenscontactpersoon (VCP) is voor onze vereniging het eerste aanspreekpunt voor iedereen die te
maken heeft met seksuele intimidatie of ander ongewenst gedrag als pesten, discriminatie, lichamelijk
geweld, etc. en hier met een onafhankelijk iemand over wil praten. De VCP is beschikbaar voor iedereen die
opmerkingen of vragen heeft over grensoverschrijdend gedrag of die over een concreet incident een gesprek
wil met iemand die bekend is binnen onze sportvereniging. De VCP is er voor sporters, ouders van sporters,
toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers, bestuur, etc.

De taken van de VCP zijn vooral procedureel adviserend en omvatten:

· Eerste opvang/aanspreekpunt
· Doorverwijzen
· Preventie-activiteiten

Voor Wijhe ’92 treedt Willeke Bouwer op als VCP. Zij is bereikbaar op telefoonnummer 06-23059735.

Er kan ook rechtstreeks contact opgenomen worden met het Vertrouwenspunt Sport van NOC*NSF: tel
0900-2025590 (ma-vrij 8-20 uur) of vertrouwenspuntsport@nocnsf.nl Voor meer contactmogelijkheden zie
http://www.nocnsf.nl/help-het-is-mis-ik-wil-contact .

maandag 27 augustus 2018

Handbal kledinguitgifte nieuwe seizoen

A.s. woensdag 29 augustus om 19.00 uur is er gelegenheid om de leiderstassen en kleding op te halen voor de
handbalteams in de kleedkamers van Wijhe'92.

Groeten Michel Logtenberg, Karin Leerkes

maandag 27 augustus 2018

Wijhe ’92 zonder hoofdbestuur

Wijhe ’92 start het nieuwe seizoen zonder hoofdbestuur. Onze sportclub staat aan de vooravond van
een bestuurlijk hervormingsproces. Omdat de vereniging al enige tijd merkt dat leden niet staan te
springen om bestuurder te worden, zijn we achter de schermen bezig met het onderzoeken van een
nieuwe bestuursstructuur. Zo wordt nu met een groep twintigers en dertigers onderzocht of
zelfsturende teams bijvoorbeeld de oplossing zijn.

Het hoofdbestuur van Wijhe ’92 bestond een jaar geleden nog uit vijf bestuurders. Tijdens de Algemene
Ledenvergadering eind 2017 kondigden algemeen voorzitter Martin Westerbeek, voorzitter voetbalbestuur
Alexander Westenbrink, penningmeester John Strijdveen en voorzitter van de bestuursgroep Wim Lankhorst
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hun vertrek al aan; hun termijn eindigde en ze stelden zich niet verkiesbaar. Martin Westerbeek: “Om de club
niet met lege handen achter te laten hebben we ons tot afgelopen zomervakantie nog ingezet. Maar nu de start
van het nieuwe seizoen voor de deur staat zwaaien we definitief af. Alleen secretaris John Voppen blijft nog
over als hoofdbestuurder.”

Gelukkig is er (nog) geen man overboord. De zaken zijn organisatorisch allemaal goed geregeld. De bezetting
is rond voor het seizoen 2018-2019, maar daarna wordt de situatie absoluut zorgelijk. De oud-bestuurders
hebben aan alle kanten geprobeerd opvolgers te vinden, maar zonder succes. Alexander Westenbrink:
“Mensen willen best wat doen, maar hebben minder tijd om grote en structurele vrijwilligerstaken zoals een
bestuurstaak op zich te nemen. Gelukkig is er veel jonge, frisse kennis binnen de vereniging. De kunst is om
elkaar meer te vinden en de nieuwe generatie heeft een andere binding met elkaar dan de oude groep
bestuurders. Dat vraagt om een andere aanpak, want deze ‘bestuurskaalslag’ gaan de club en onze leden
komend seizoen natuurlijk wel voelen.”

Het afgelopen half jaar is een groep twintigers en dertigers enkele keren bij elkaar gekomen om te
brainstormen over het toekomstbestendig maken van Wijhe ’92. “Een stel knappe koppen, met hart voor de
club en vanuit hun banen brengen ze heel veel kennis en kunde mee. Ze gaven ons vernieuwende, maar soms
ook confronterende inzichten.”, aldus Martin. “We zijn nu met hen bijvoorbeeld aan het onderzoeken of we
meer met zelfsturende teams binnen de club kunnen doen. Want die kant lijkt het op te gaan: mensen willen
graag wat voor de club doen, maar liefst bepalen ze zelf wanneer en met wie ze dat doen en ze willen
budgetverantwoordelijkheid. Een mooi voorbeeld hiervan zien we al bij de mannen die in het Technisch Hart
bij de voetbal zitten. Misschien moeten we dit verder doorvoeren?”

De voormalig hoofdbestuurders zien de toekomst positief in, maar zijn ook realistisch. Alexander: “Binnen
de voetbal zijn al zelfsturende teams, de handbal gaat ook die kant op. Dat is ook de reden dat we ons
komend seizoen nog redden zonder hoofdbestuur. Het spreekwoordelijke schip is gelukkig niet zinkend.
Maar het wordt wel stuurloos, omdat koersbepalers ontbreken nu er geen hoofdbestuur is. Er moeten
belangrijke en financieel grote besluiten worden genomen, die worden nu vooruitgeschoven. Zoals
bijvoorbeeld de eventuele fusie met volleybalvereniging Rood-Wit ’75. Martin: “Ik heb er alle vertrouwen in
dat er een oplossing komt. We zijn vaker trendsettend geweest bij Wijhe ‘92. Het Talentenplan is er vorig jaar
gekomen, dat hebben andere verenigen niet. Zij volgen, net als de gemeente, nauwlettend wat we op dat
gebied doen. We kunnen goed organiseren en er staan altijd mensen op die kartrekkers zijn, die verbinden,
die mensen mee krijgen.”

“Het neemt echter niet weg dat de tijd begint te dringen”, zegt Martin. “John Voppen kan niet in zijn eentje
het hoofdbestuur vormen. Uit ervaring weten we dat het heel leuk is om op te trekken met de juiste mensen,
mensen waar je een klik mee hebt en waarmee je je samen voor de club in zet. Er komt bovendien een jonge
generatie aan waar we veel vertrouwen in hebben. Wij weten en zien dat dit slimme, krachtige jongelui zijn
die vast en zeker actief worden om de toekomst van onze mooie club zeker te stellen. Die urgentie is er zeker
voor Wijhe ‘92. Daarom doen we een oproep om verenigingsbreed de schouders eronder te zetten.”

donderdag 23 augustus 2018

Start seizoen 2018-2019

Start seizoen 2018-2019.

De richtdatum om te starten met de trainingen in de aanloop naar
het seizoen 2018-2019 is maandag 20 Augustus 2018.
Degene die eerder of later willen starten,
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graag even een berichtje naar wimkruit@hotmail.com.
of 06-25214002

Voor degene die zijn gestopt als leider of trainer, is er nog gelegenheid om de verenigingsjas en sleutels in te
leveren.
Voor degene die het komende seizoen een ander team gaan leiden of trainen is er een mogelijkheid om de
verenigingssleutels om te ruilen.
Degene die het komende seizoen hetzelfde team gaan leiden kunnen hun verenigingsjas en sleutels behouden.

Het inleveren, omruilen of uitgeven van de verenigingsjas en sleutels kan op;
* Zaterdag 18 Aug. van 9.00 tot 12.00 uur
*Maandag 20 Aug. en dinsdag 21 Aug. 18.00 tot 21.00 uur.

Beheer Wijhe ‘92.

donderdag 23 augustus 2018

Velden beperkt bespeelbaar komende weken (flexibiliteit gevraagd)

Door de droge en warme zomer zijn de grasvoetbalvelden van een slechtere kwaliteit dan andere jaren en zijn
er groei achterstanden van het gras. Van de gemeente hebben wij door gekregen dat de natuurgrasvelden
voorlopig niet bespeeld mogen worden. Voor trainingen of wedstrijden moeten wij uitwijken naar het
kunstgrasveld (veld 1) en het zogenaamde SPOC veld (veld 4) van ons sportpark.
De aankomende week beginnen weer de meeste trainingen. Om toch alle trainingen doorgang te kunnen laten
vinden en iedereen te kunnen laten voetballen/handballen wordt flexibiliteit en begrip van een ieder
gevraagd. Ook zal er een kleine trainingsruimte dan gebruikelijk beschikbaar zijn. Wij moeten de schaarste
ruimte immers met elkaar delen. Gekozen is om de teams (enkele uitzonderingen daar gelaten) één keer op
veld 1 en één keer op veld 4 in te delen. Bijgaand het trainingsschema zoals dit van kracht is vanaf maandag
20 augustus. Wij hopen dat over enkele weken de velden weer van betere kwaliteit zijn, zodat het
verantwoord is om die weer te gaan gebruiken.
De eerste periode is het in sommige gevallen mogelijk om op ongewone tijdstippen of dagen te gaan trainen
met jouw team. Gedacht kan worden om bijvoorbeeld op 16.00 uur te starten met een training op een
doordeweekse dag of op vrijdagavond, zaterdagmiddag of zondagmiddag (als er geen wedstrijden zijn). Wil
je met jouw team op een alternatief tijdstip of alternatieve dag trainen dan in het schema staat, dan kun je dit
overleggen met Willem Kruit (06-25214002) of wimkruit@hotmail.com . Ga svp zelf niet schuiven met
tijden, maar overleg dit altijd eerst met Willem. Samen moeten we zorgen dat het leuk blijft en dat iedereen
aan het spelen toe komt.
Wij rekenen op een ieder zijn/haar medewerking.

Namens het Voetbalbestuur en Beheer

Met vriendelijke groet,

John Voppen, secretaris Wijhe '92

Download hier de indeling

maandag 20 augustus 2018

Inschrijving Talentenplan uitgesteld naar week 38
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In nieuwsbrief 5 van 25 juli is aangekondigd dat je deze week een mail zou krijgen om je weer in te kunnen
schrijven voor het Talentenplan. Helaas moeten we je mededelen dat de software nog niet 100% gereed is en
de inschrijving uitgesteld wordt naar week 38.

Tests in de afgelopen weken brachten nog enkele aanpassingen aan het licht. Achter de schermen is de laatste
tijd hard gewerkt door onze programmeurs Wouter Krooshof en Henk Wimmenhoeve, desondanks kregen ze
het voor hun vakanties niet af.

Gezamenlijk is nu besloten dat we de inschrijfperiode verplaatsen. Er is de stuurgroep, maar vooral Wijhe
’92, alles aan gelegen om het tweede jaar van het Talentenplan goed van start te gaan. Je kunt daarom in de
week van 17 september alsnog de inschrijfmail voor het Talentenplan verwachten.

Met vriendelijke groet,
Hoofdbestuur Wijhe ’92 en Stuurgroep Talentenplan

zondag 8 juli 2018

Wedstrijdprogramma, kleed- en veld indeling 2018-2019

download hier:
- veld en kleedkamerindeling
- wedstrijdprogramma zomer 2018

zondag 8 juli 2018

Zorg voor een actuele spelerspas

Vanaf 21 juni is het weer mogelijk om zelf de spelerspasfoto op de digitale spelerspas te wijzigen via de
Wedstrijdzaken-app of Voetbal.nl-app. Zorg er zelf voor dat je als spelend lid voor het begin van komend
seizoen, maar uiterlijk 31 oktober een correcte spelerspasfoto hebt. Dit geldt voor alle voetball(st)ers vanaf de
leeftijdscategorie Onder 13 en ouder.

Tot 1 november kunnen leden zelf hun spelerspasfoto wijzigen via de Voetbal.nl-app of de Wedstrijdzaken-
app. Een teammanager kan via de Wedstrijdzaken-app de foto’s van alle teamleden wijzigen. Tot 1 november
kan ook de ledenadministrateur de foto’s wijzigen.

Heb je een verouderde foto dan loop je het risico dat je straks niet kunt spelen, omdat de scheidsrechter jou
niet (meer) herkend. Denk er aan dat het wel een soort pasfoto dient te zijn (geen vakantiefoto’s etc.).

woensdag 4 juli 2018

Leden van verdienste

Op de Saampie-avond van Wijhe '92 zijn afgelopen zaterdag ook twee trouwe en jarenlange vrijwilligers van
de club in het zonnetje gezet. Henk Brand en Alfons Dollenkamp werden namelijk beiden benoemd tot lid
van verdienste van Wijhe '92. Deze eretitel is slechts weg gelegd voor een beperkt aantal vrijwilligers. Zowel
Henk als Alfons hebben hun sporen bij de vereniging zeker verdiend.

Henk is al bijna 20 jaar actief en was onder andere 12 jaar leider van het 1e team.
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Alfons is een vrijwilliger van het eerste uur en is al actief in diverse financiële functies vanaf de
oprichtingsdatum van Wijhe '92.

Zie hieronder de onderbouwing en toelichting van beide 'rood-witte' heren.

- Henk
- Alfons

dinsdag 3 juli 2018

Djordi van der Hoop stagiair TC2 bij 1e

Komend seizoen zal Djordi van der Hoop in het kader van de cursus Trainer-Coach 2 als stagiaire verbonden
zijn aan het 1e elftal van Wijhe ’92. Voor zijn stage is Djordi op de dinsdagavond en zondag op ons sportpark
aanwezig.

Djordi is 20 jaar en (inderdaad) de zoon van hoofdtrainer Hans van der Hoop. Naast het vervullen van zijn
opdrachten voor de opleiding TC2, zal Djordi de technische staf ondersteunen door middel van
wedstrijdanalyses en ondersteuning bij trainingen.

Stages en cursussen
Het Voetbalbestuur van Wijhe ’92 heeft opleidingen hoog in het vaandel staan. Vanuit diverse opleidingen
zijn er studenten die jaarlijks hun stage vervullen bij Wijhe ’92. Ook zijn er Wijhe ’92-spelers die de stage
voor hun sportopleiding elders vervullen. Een mooi voorbeeld hiervan is Noah Bruggeman (verzorger bij het
1e selectieteam), die zijn TC2-stage bij PEC Zwolle doet. Verder worden er ieder jaar weer (jeugd)trainers
opgeleid via diverse cursussen vanuit Wijhe ’92 of in samenwerking met de KNVB.

Vanuit het Voetbalbestuur wensen we Djordi veel plezier en succes het komende jaar bij Wijhe ’92.

Namens het Bestuur van Wijhe ’92,

Alexander Westenbrink
Voorzitter Voetbal Bestuur

zaterdag 30 juni 2018

Aangepaste indeling voetbal jeugd

Eind mei is de indeling Voetbal – jeugd op deze site geplaatst. Hierna hebben we nog een flink aantal aan- en
afmeldingen gehad waardoor we deze indeling hebben moeten herzien.
Bijgevoegd de nieuwe indeling waarmee we komend seizoen van start gaan.

Radboud Hendriks
Voorzitter Commissie Technische Zaken – Wijhe ‘92

Download
- bijgewerkt indeling jeugd

zaterdag 30 juni 2018
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Voorlopige teamindeling senioren afdeling voetbal seizoen 2018 -
2019 bekend

De afgelopen maanden zijn de seniorencommissie, technisch hart, selectietrainers en leiders weer druk bezig
geweest met de teamindeling voor het komende seizoen 2018-2019.
De voorlopige teamindeling is nu bekend (zie bijlage).

Bij het indelen van de teams zijn de uitgangspunten gehanteerd zoals deze zijn vastgelegd in het (nieuwe
technisch) beleid van Wijhe '92. Verder hebben de uitkomsten van de spelersenquête een belangrijke rol
gespeeld.
Het was dit jaar weer een enorme klus om een goede teamindeling te maken. De leiders zijn er dit jaar, net als
vorig jaar volledig bij betrokken.
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, mentaliteit, trainingsopkomst en potentie voor de toekomst.

In de laatste leidersvergadering hebben alle aanwezige leiders unaniem het voorstel van de
seniorencommissie over genomen. De leiders stemden in, dat wij voor het nieuwe seizoen 10 (heren)teams
inschrijven voor de competitie op zondag. T.a.v. de teamindeling waren de leiders het ook unaniem eens met
de indeling zoals die er nu ligt. 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 (andere) teams en spelers. Teams met veel spelers zullen misschien wekelijks andere
teams moeten ondersteunen. De leiders van deze teams hebben hier mee ingestemd en zullen dit ook
duidelijk aan hun spelers kenbaar maken. Een consequentie van als team bij elkaar blijven. Blijkt in de loop
van het seizoen dat dit niet waargemaakt wordt, 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 is er een G-team en 2 vrouwenteams voor de competitie ingeschreven. Een vrouwen zondagsteam en
een 25+ vrouwenteam, 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.

Ook gaan wij door met de 45+ recreantengroep, die net als dit seizoen op de vrijdagavond weer deelneemt
aan 7x7 toernooien van de “Zwolse onderlinge 45+ competitie”. Dit zijn 11 verenigingen uit Zwolle en
omgeving. Dit is niet in KNVB verband. Telkens wordt het toernooi bij toerbeurt bij een van deze
verenigingen georganiseerd.

Nieuw! Komend seizoen wordt er voor het eerst een 35+ team ingeschreven voor de 7 x 7 competitie in
KNVB verband. Deze wedstrijden/toernooien worden op de vrijdagavond (4 maal in het najaar en 4 maal in
het voorjaar) gespeeld, telkens bij een vereniging in deze competitie.

Voor de duidelijkheid wordt opgemerkt dat het gaat om een voorlopige teamindeling. In de komende
maanden kunnen er nog wijzigingen worden aangebracht. Want wij zijn nog in gesprek met een aantal
spelers/keepers en er gaan zich nog spelers aanmelden voor verschillende teams.

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

Vacatures!
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Binnen de seniorenafdeling zijn wij verder op zoek naar de invulling van de volgende vacatures, te weten:
• leiders/coach voor het 3e team
• scheidsrechters senioren

Mochten er mensen zijn die deze vacatures willen invullen of je hebt suggesties voor deze invulling, neem
dan contact op met bovenstaande persoon.
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.

Download hier:
- Indeling
- Voorbereiding

woensdag 27 juni 2018

Start seizoen 2018-2019.

De richtdatum om te starten met de trainingen in de aanloop naar
het seizoen 2018-2019 is maandag 20 Augustus 2018.
Degene die eerder of later willen starten,
graag even een berichtje naar wimkruit@hotmail.com of 06-25214002

Voor degene die zijn gestopt als leider of trainer, is er nog gelegenheid om de verenigingsjas en sleutels in te
leveren.
Voor degene die het komende seizoen een ander team gaan leiden of trainen is er een mogelijkheid om de
verenigingssleutels om te ruilen.
Degene die het komende seizoen hetzelfde team gaan leiden kunnen hun verenigingsjas en sleutels behouden.

Het inleveren, omruilen of uitgeven van de verenigingsjas en sleutels kan op;
* Zaterdag 18 Aug. van 9.00 tot 12.00 uur
*Maandag 20 Aug. en dinsdag 21 Aug. 18.00 tot 21.00 uur.

Beheer Wijhe ‘92.

zaterdag 23 juni 2018

Handbal Dames 1 wint Bartels Cup 2018

De Handbal Dames 1 van Gastvrij/Wijhe '92 wint de Bartels Cup 2018!
Klik >>HIER<< voor de foto.

donderdag 21 juni 2018

Handbal F1 ook winnaar in hun categorie

De handbalmeiden van de F1 zijn ook onofficieel 'kampioen' geworden in hun categorie. Ook bij deze leeftijd
is winnen niet het belangrijkste, maar vooral plezier hebben en het spelletje leren spelen. Uiteraard zijn we
heel trots op de meiden dat ze ongeslagen in de zaal en op veld zijn gebleven dit seizoen. Op de foto zie je de
meiden met een mooie beker in de handen om hun 'kampioenschap' passend te vieren. Gefeliciteerd met deze
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knappe prestatie!

woensdag 20 juni 2018

“Saampies voetbalmix toernooi” wederom een groot succes!

Op zondag 17 juni werd er op de sportvelden van Wijhe ’92 het jaarlijkse
“Saampies voetbalmix toernooi” gehouden.
17 teams hadden zich ingeschreven voor dit toernooi. Al deze teams, streden om de eer om als glorieuze
winnaar in de boeken komen te staan.
De finale van dit toernooi ging na veel voorwedstrijden tussen Bobby’s Bar en het team Bierpol. In de finale
was uiteindelijk het team van Bobby’s Bar de sterkste. (zie foto)
In deze zinderende finale kon je duidelijk merken dat door al deze wedstrijden de krachten waren gesloopt.
Uiteindelijk moest een strafschoppenserie de winnaar brengen.
Tijdens het voetbalmixtoernooi werd er 7 tegen 7 gespeeld op de helft van een veld en een team kon uit
zowel dames en heren bestaan.
Daarbij was de gezelligheid vele malen belangrijker als het presteren!

De organisatie bestond dit jaar voor het eerst uit vrijwilligers uit talentenplan en de seniorencommissie. Door
de inzet van een ieder en de sportiviteit van de deelnemers kan de organisatie terugkijken op een zeer
geslaagd en gezellig toernooi!

dinsdag 19 juni 2018

Handbal E1 winnaar in hun categorie

De handballertjes van de E1 zijn onofficieel 'kampioen' geworden in hun categorie. De jongste jeugd speelt
wel competitie, maar winnen is niet belangrijk. De NHV zegt hierover dat het plezier belangrijker is dan de
winst. Het neemt echter niet weg dat het een heel mooie prestatie is dat de spelertjes ongeslagen in de zaal en
op veld zijn gebleven dit seizoen. Dat maakt ze dus toch een soort van kampioen. Gefeliciteerd!!

zaterdag 16 juni 2018

Handbalmeiden D1 ongeslagen kampioen op het veld

Met een stel speelsters die het niet helemaal hadden (van het paard gevallen, op kamp geweest, hoofdpijn en
wagenziek), moesten we de laatste wedstrijd om het kampioenschap spelen. Ondanks alle gebreken ging het
best goed. Icil, die van het paard, keepte goed en stopte ook nog een strafworp. Alle speelsters deden toch
hun best en daarom werd het na een ruststand van 10 -8, uiteindelijk 17-10 in ons voordeel. Kampioen!!!!!!
Meiden , van harte gefeliciteerd met dit leuke resultaat.

donderdag 14 juni 2018

Marijn Marsman Teammanager 1e

Het bestuur van Wijhe '92 is blij te kunnen melden dat Marijn Marsman de functie van Teammanager bij
Wijhe '92 gaat vervullen voor het 1e voetbalteam. Het betreft hier een nieuwe functie binnen de vereniging,
die zich concentreert rondom het 1e.
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De Teammanager is een allrounder die als intermediair fungeert tussen spelers, trainer, leider en technische
staf van het 1e. Ook regelt de Teammanager een aantal operationele zaken, zodat de trainer zich voor 100%
kan concentreren op voetbaltechnische- en -tactische zaken. Als aanspreekpunt beschouwt de Teammanager
het contact met (jonge) voetballers als één van zijn meest wezenlijke taken binnen zijn functie. Hij probeert
er altijd te zijn voor de jongens, daar waar het gaat om zowel voetbal- als privézaken. De Teammanager
maakt onderdeel uit van de Senioren Commissie, waar Hennie Koekoek voorzitter van is.

Marijn Marsman over zijn aanstelling als Teammanager: "Het is een eer om met deze groep samen te werken.
Allemaal fantastische mannen die het binnen en buiten het veld goed met elkaar kunnen vinden. Betrokken,
maar niet te veel op de voorgrond, zal ik de taken oppakken en zorgen dat niets ons in de weg staat voor een
super seizoen!"

Marijn, veel succes komend seizoen in je rol als Teammanager bij het 1e selectieteam van Wijhe ’92.

Namens het Bestuur van Wijhe ’92,

Alexander Westenbrink
Voorzitter Voetbal Bestuur

woensdag 13 juni 2018

Saampies feestavond | fout in het oerwoud

Saampies organiseert op 30 juni 2018 Fout in 't Oerwoud!

Deze avond is voor alle vrijwilligers en leden van Wijhe '92. Op het programma staat o.a.:
- team van het jaar
- lid van verdienste
- spelers van het jaar.

Het evenement is van 20:00 tot 00:30 uur in de Verlening.

maandag 11 juni 2018

Edward Rosendaal, nieuwe voorzitter Jeugd Commissie voetbal.

Vanuit het Voetbal Bestuur zijn wij verheugd te kunnen melden dat Edward Rosendaal met ingang van het
nieuwe seizoen 2018 – 2019 de taak van voorzitter Jeugd Commissie gaat vervullen.

In deze functie gaat hij leidinggeven aan de jeugdcommissie en is verantwoordelijk voor de organisatorische
zaken bij de jeugd.
Edward zal tevens onderdeel uitmaken van het Voetbal Bestuur.

Edward Rosendaal over zijn nieuwe functie:
“Mijn, met veel plezier voetballende, zoon Maarten, zorgde ervoor dat ik in aanraking kwam met Wijhe ’92.
Daar trof ik veel enthousiasme bij voetballers, handballers en de honderden vrijwilligers. Toen men mij vroeg
of ik deze functie zou willen invullen, overtuigde die beleving mij om die uitdaging op te pakken.
Alhoewel ik geen voetbalachtergrond heb, hoop ik met mijn ervaringen op organisatorisch vlak te kunnen
bijdragen aan plezier en ontwikkeling in de sport.”.
.
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Met veel vertrouwen bouwen we samen met Edward verder aan een goed sportklimaat bij Wijhe ’92.
Edward, veel succes en plezier in je nieuwe functie bij Wijhe ‘92!

Namens het Voetbalbestuur van Wijhe ’92,

John Voppen
Secretaris Voetbal Bestuur
Wijhe ‘92

maandag 11 juni 2018

BEDANKJE | Tara ter Wierik

Na 8 seizoenen te hebben gevoetbald bij Wijhe ’92 is het nu tijd om afscheid te nemen.

Afgelopen schooljaar was ik begonnen met Havo/VWO op het CSE om daar te gaan trainen met de PEC
Zwolle meiden onder 14 jaar.

Ook ben ik afgelopen jaar geselecteerd voor de KNVB Oost meiden onder 14 jaar.
Vervolgens Noord/Oost en uiteindelijk heb ik vanaf oktober meegetraind en wedstrijden gespeeld met de
landelijke trainingsgroep meiden onder 14 jaar.
Met als hoogtepunt met de KNVB bus naar Kamen in Duitsland om daar tegen het Bondsland Westfalen te
voetballen.

Aankomend seizoen ga ik bij Be Quick ´28 in de JO15-1 voetballen om me daar verder te ontwikkelen.
Een flinke uitdaging omdat de JO15-1 dit jaar ongeslagen kampioen is geworden in de 3e divisie en wij dus
in de 2e divisie gaan voetballen.

Maar voordat ik vertrek wil ik nog even ALLE trainers, leiders en medespelers die ik heb gehad, bedanken.
Uiteindelijk hebben zij er ook voor gezorgd dat ik me als voetbalster zo goed heb kunnen ontwikkelen.
BEDANKT VOOR ALLES!

Tara te Wierik

donderdag 7 juni 2018

Laurens Spijkerman assistent-trainer 1e

Het Voetbal Bestuur is verheugd te kunnen melden dat Laurens Spijkerman met ingang van het nieuwe
seizoen 2018-2019 de taak van assistent-trainer bij het 1e selectieteam gaat vervullen. Laurens gaat daardoor
stoppen als voorzitter van het Technisch Hart en zijn functie wordt overgenomen door Marijn Platenkamp.

Het afgelopen jaar was in vele opzichten een bijzonder voetbaljaar. Vanaf maart 2018 heeft Laurens ad-
interim ook de functie van assistent-trainer vervuld. Na de afwezigheid van Hans van der Hoop heeft Laurens
(samen met Henri Liefers) het trainerschap bij het 1e team overgenomen. Een prima reeks is door Laurens en
Henri neergezet, wat heeft geleid tot een keurige 7e plek op de ranglijst. Uiteraard worden Laurens en Henri
enorm bedankt voor hun inzet en prestatie de afgelopen weken!
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Vanaf aanvang seizoen 2018-2019 gaat Hans van der Hoop het hoofdtrainerschap weer vervullen. De
samenwerking tussen Hans en Laurens was vanaf het begin al plezierig en nu Laurens weer ervaren heeft hoe
het is om betrokken te zijn als (assistent) trainer bij het 1e team, was zijn keuze snel gemaakt. Laurens over
zijn aanstelling als assistent trainer: "Ik ben enorm blij dat ik nog een jaar deel mag uitmaken van de staf van
het 1e elftal. De samenwerking met Hans van der Hoop en overige leden van de staf is geweldig. Ik hoop
mijn steentje te kunnen bijdragen aan de prestaties van het 1e elftal en kijk dan ook enorm uit naar het nieuwe
seizoen."

Laurens, nogmaals bedankt voor je inzet en betrokkenheid bij het 1e
team in het afgelopen half jaar en veel succes komend seizoen in je rol als assistent-trainer bij het 1e
selectieteam van Wijhe ’92.

Namens het Bestuur van Wijhe ’92,

Alexander Westenbrink
Voorzitter Voetbal Bestuur

dinsdag 5 juni 2018

Het 3e team bekerkampioen!

Het 3e team van Wijhe '92 is afgelopen zondag 3 juni in Hellendoorn bekerkampioen geworden. Dit deden ze
door Haarle 3 met 4 -2 te verslaan.

In deze enerverende wedstrijd steeg het jeugdige team boven zichzelf uit door het ervaren team van Haarle,
met wat oud 1e elftal spelers in hun gelederen te verslaan.

Gefeliciteerd mannen, een hele knappe prestatie!

dinsdag 5 juni 2018

Het veteranenteam wederom Kampioen!

Het veteranenteam voetbal van Wijhe '92 is afgelopen zondag 3 juni wederom in de veteranenklasse
kampioen geworden. Dit was voor de 2e maal dit seizoen. In deze voorjaarscompetitie versloegen ze in de
laatste wedstrijd het veteranenteam van Robur et Velocitas met 2 - 0.

Mannen van harte proficiat met het behaalde resultaat!

zaterdag 2 juni 2018

Veteranenelftal mogelijk 3 juni kampioen!

Het is aanstaande zondag mogelijk dat ons veteranenteam voetbal van Wijhe '92 kampioen kan worden in de
voorjaarscompetitie van de veteranenklasse. Dit kan alleen gebeuren bij winst en als de wedstrijd
daadwerkelijk gespeeld wordt. Het veteranenteam van Wijhe '92 speelt a.s. zondag 3 juni thuis tegen Robur et
Velocitas. De wedstrijd begint om 9.30 uur.
Komt allen kijken en het veteranenteam aanmoedigen!

zaterdag 2 juni 2018
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Het 7e team Kampioen!

Het 7e team van Wijhe '92 is al op 2e Pinksterdag officieel kampioen geworden. Dit deden ze door met liefst
3 - 0 te winnen van de enige concurrent Mariënheem 3. Afgelopen zondag 27 mei hebben zij dit na afloop
van de uitwedstrijd tegen Dalfsen 3 met elkaar gevierd. Helaas werd deze laatste wedstrijd verloren, maar dit
drukte niet op de feestvreugde.

Tevens werd er na afloop van de wedstrijd afscheid genomen van hun leider Denny Brouwer. Die maar liefst
10 jaar leider is geweest van dit team. Denny bedankt!

maandag 28 mei 2018

Wijhe´92 3 in de Bekerfinale

Diverse rondes zijn door de mannen van Wijhe 3 overleefd met onder andere de nipte overwinning in de
halve finale op het sterke Wijhe 4. In de finale treffen zij Haarle 3, dat in een andere 4e klasse reserve 3e zijn
geëindigd.

Moedig de ‘cupfighters’ van Wijhe 3 aan op weg naar hun bekerwinst! De finale wordt aanstaande zondag 3
juni 2018 gespeeld op neutraal terrein in Hellendoorn. De wedstrijd begint om 10:30 uur.

zondag 27 mei 2018

Ben Harmens fluit zijn laatste wedstrijd

Ben Harmens heeft zondag zijn laatste wedstrijd gefloten. Dit was de wedstrijd tussen Diepenveen en SP
Deventer.

Ben heeft jarenlang vele wedstrijden tot een goed en sportief einde gefloten.

We bedanken Ben vanuit Wijhe '92 voor zijn jarenlange inzet.

foto: Namens Wijhe '92 heeft Henk Brand een boeket aangeboden.

vrijdag 25 mei 2018

Teamindeling jeugd seizoen 2018 - 2019

In de bijlage de indeling van de jeugd voetbalteams voor het seizoen 2018-2019.

- Download hier

dinsdag 22 mei 2018

Het 7e team Kampioen!

Het 7e team van Wijhe '92 is mede doordat zij in het seizoen al een behoorlijke voorsprong hadden
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opgebouwd afgelopen maandag (2e Pinksterdag) kampioen geworden. Dit deden ze door met liefst 3 - 0 te
winnen van de enige concurrent Mariënheem 3. Ze zijn daardoor niet meer te achterhalen!
Aankomende zondag 27 mei gaan ze dit vieren, na afloop van de uitwedstrijd tegen Dalfsen 3. De wedstrijd
in Dalfsen begint om 11.00 uur.
Veel succes a.s. zondag en geniet van het kampioenschap.
Maak er een mooi feest van!

dinsdag 15 mei 2018

Verboden te roken op de tribune

Er zijn klachten ontvangen over het roken op de tribune tijdens wedstrijden. Omdat anderen daar hinder van
ondervinden is besloten dat de tribune voortaan rookvrij dient te zijn. Er is/wordt ook een bordje geplaatst,
zodat het voor iedereen duidelijk is, Graag een ieder zijn/haar medewerking hierbij.

Namens het bestuur van Wijhe '92

maandag 14 mei 2018

Saampies Voetbalmix Gemengd Toernooi 2018

Op zondag 17 juni wordt op het sportpark van Wijhe’92, het jaarlijkse “Saampies voetbalmix toernooi”
gespeeld. Op die dag zullen vanaf 10.00 uur verschillende teams strijden om de felbegeerde wisselbokaal.
Hierbij is de gezelligheid net zo belangrijk als het presteren. Er wordt 7 tegen 7 gespeeld op de helft van een
veld.
Iedereen die het leuk vindt om samen sportief bezig te zijn kan hieraan meedoen. Je hoeft dus geen lid te zijn
van een (voetbal)vereniging en ook niet geweldig te kunnen voetballen. Een team, dat uit zowel dames en
heren kan bestaan, dient inclusief de doelman/-vrouw uit minimaal uit 7 spelers/ speelsters te bestaan. Er
mogen niet meer dan 2 selectie spelers (1e en 2e) van een voetbalvereniging deel uit maken van een team. De
minimumleeftijd is 15 jaar.

Inschrijfformulier kan je hier downloaden.

De inschrijvingen kunt u mailen naar het onderstaande mailadres.
yannick.koekoek1@hotmail.com

De inschrijvingen dienen uiterlijk 6 juni binnen te zijn.

Het inschrijfgeld bedraagt € 5,- per team en mag op de speeldag worden voldaan.

woensdag 9 mei 2018

Inlevering kleding

Binnenkort de kleding, ballen, sleutels inleveren! Voorbereiding gevraagd!
- Data volgen binnenkort.
- Inleveren kan alleen met vooraf ingevulde checklist. Download deze hier.
- Zorg voor tijdige controle op compleetheid, dat voorkomt verrassingen.
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Kledinglease tijd van inleveren!

Wij zitten nu bijna aan het einde van het voetbal/handbal 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.

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! Wij vragen dan
ook bijgaand 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 geen 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 geld in mindering gebracht op borgsom.

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 voetbal: Willem Kruit
Handbal: Karin Leerkes

maandag 7 mei 2018

Twee Wijhese teams tegen elkaar in halve finale beker!

Twee seniorenteams van Wijhe '92 hebben het in hun bekercompetitie zover geschopt, dat zij elkaar
ontmoeten in de halve finale beker. Op donderdag 10 mei (Hemelvaartsdag) strijden het 3e en het 4e team
van Wijhe '92 samen om een plaats in de finale. De wedstrijd begint om 11.00 uur.
Het belooft een waar spektakel te worden. Kom dat zien!
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Wij wensen beide teams veel succes en moge het beste team, Wijhe '92 vertegenwoordigen in de finale!

zaterdag 5 mei 2018

Handbal Trainingsschema vanaf 7 mei 2018

Via onderstaande link vind je het trainingsschema voor de periode van 7 mei t/m 23 juni.
Dames 1/2, A1, B1, C1 en D1 gaan volgens de nieuwe teamsamenstelling trainen (seizoen 2018/2019), de
overige teams volgens de huidige teamindeling.

>>> Trainingsschema <<<

zaterdag 5 mei 2018

Dank je wel namens Willem Kruit

Iedereen die op donderdag 26 mei heeft bijgedragen aan het welslagen van de dag, waarop ik een koninklijke
onderscheiding mocht ontvangen,
dank ik hartelijk voor hun waardering en inzet.
In het bijzonder de vrijwilligers die de voorbereidingen hebben gedaan en mij daarna op donderdagavond
nogmaals compleet hebben verrast.

Willem Kruit

zaterdag 5 mei 2018

De Voetbal Academie bestaat 10 jaar!

Tien jaar geleden startte Daan Koerhuis met de Voetbal Academie om kinderen in Salland nog meer
voetbalplezier en voetbalvaardigheden bij te brengen. In de afgelopen jaren hebben honderden kinderen
deelgenomen aan trainingen of een voetbal 3-daagse van de Voetbal Academie. Nog steeds trainen er
wekelijks 38 kinderen en worden er weer voetbaldagen georganiseerd in de eerste week van de
zomervakantie.

De 10de editie van de voetbaldagen zal deze zomer plaatsvinden van 23 t/m 28 juli. Deze 10de wordt nog
spectaculairder zijn dan de afgelopen jaren. Douwe Booij was vorig jaar de trainer die zowel de editie voor
de jongste jeugd als de oudere jeugd wist te winnen. Hij is er dit jaar weer bij net zoals bekende namen:
Ricardo Heerink, Jasper Kok, Wout Koerhuis, Dolf Marsman, Lars Elshof en Lars Wippert. Deze trainers
hebben de wildste plannen om er een groot spektakel van te maken.
Spelers die de voetbaldagen eerder hebben meegemaakt weten wat je kunt verwachten. Veel beleving,
verrassende oefenvormen en ontzettend veel lol en strijd.

De Voetbal Academie staat niet alleen voor voetbalplezier maar wil ook spelers helpen in hun ontwikkeling.
Daarbij kijken we verder dan alleen de voetballer, ook het kind kan in veel verschillende aspecten een
ontwikkeling doormaken. Zelfvertrouwen, omgaan met tegenslagen en sociale vaardigheden zijn erg
belangrijk en staan aan de basis van De Voetbal Academie. In de afgelopen 10 jaar hebben al heel erg veel
kinderen (en hun ouders) aangegeven dat zij zichzelf niet alleen voetballend hebben ontwikkeld maar ook als
mens/kind.
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Het starten van De Voetbal Academie was een stap, maar het 10 jaar lang met zoveel passie blijven doen is
iets waar we trots op mogen zijn. Veel trainers hebben de Voetbal Academie gemaakt tot wat hij nu is en nog
steeds geeft De Voetbal Academie enthousiaste trainers de kans zichzelf te ontwikkelen. Spelers die in de
afgelopen 10 jaar getraind hebben bij De Voetbal Academie zie je nu weer terug komen als trainers. Dolf
Marsman en Lars Elshof zijn daar mooie voorbeelden van. Dat is ook een aspect dat de afgelopen 10 jaar zijn
vorm heeft gekregen.
Stoppen, daar denkt Daan nog lang niet aan: “Het is veel te mooi om mijn eigen enthousiasme wekelijks over
te mogen geven aan die gretige leergierige jongens en meisjes”.

Op 23, 24 en 25 juli is er een voetbal 3-daagse voor spelers van JO-8 t/m JO-11. Op 26, 27 en 28 juli is er een
voetbal 3-daagse voor spelers van JO-12 t/m JO-15. Elke vrijdag zijn er trainingen van 16.15 uur tot 19.00
uur. Kom gerust eens kijken. Aanmelden kan via www.devoetbal academie.nl en voor vragen kun je mailen
met info@devoetbalacademie.nl

vrijdag 4 mei 2018

Team van het seizoen én suggesties gevraagd voor mogelijke leden
van verdienste

1. Team van het seizoen 2017-2018
Het hoofdbestuur wil graag op de Saampie avond in juni 2018 het team van het seizoen (jaar) bekend maken.
Het gaat dan om groep (je) vrijwilligers of volledige commissie/afdeling of compleet handbal of voetbalteam
die:

- zich het afgelopen seizoen met buitengewone inzet of op een bijzondere manier heeft ingezet voor de
vereniging of een bijzondere prestatie heeft geleverd of
-vernieuwend bezig is, de vereniging op de kaart heeft gezet en/of nieuwe initiatieven heeft ontwikkeld ten
gunste van de vereniging of/en;
-een stimulans en voorbeeld is voor anderen.

2. Voordracht leden van verdienste of ereleden
Dit jaar kunnen ook weer één of twee trouwe vrijwilligers ‘in het zonnetje gezet’ voor hun jarenlange inzet
voor Wijhe ’92. Het bestuur vraagt leden om hierover mee te denken. Het moet dan gaan om actieve
vrijwilligers die de vereniging positief promoten , al langere tijd iets bijzonders presteren én jarenlange
inzet(tenminste 15 jaar) tonen voor de vereniging. Echte clubmensen zoeken we dus.
Suggesties/Namen zijn welkom
Heb je een suggestie voor iemand die je wilt voordragen als lid van verdienste of vind je dat een aantal
vrijwilligers of een groep(je) mensen dit jaar team van het seizoen moet worden, laat het Hoofdbestuur dit
weten door een mailtje te sturen naar John Voppen secretaris@wijhe92.nl

donderdag 3 mei 2018

Nieuw: Walking Football bij Wijhe '92

Op zaterdag 28 april j.l. vond er een demonstratie Walking Football op ons sportpark plaats. Teams van PEC
en Rohda Raalte namen het tegen elkaar op en lieten belangstellenden kennis maken met wandelvoetbal, dat
vanaf heden bij onze club gespeeld kan worden. Met Walking Football krijgen 60-plussers, maar ook spelers
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die jonger zijn en die vanwege fysieke beperkingen (bijv. door zware blessures) niet meer kunnen deelnemen
aan het traditionele voetbal, weer de kans om een balletje te trappen.

De eerste enthousiastelingen hebben zich inmiddels aangemeld. Maar om een team te vormen zijn er meer
mannen nodig. Ken jij of ben jij iemand die (weer) wil voetballen? Misschien past Walking Football bij je.
Meld je snel aan.

Meer informatie over deze vorm van voetbal vind je op deze site onder Voetbalteams > Walking Football. Bij
vragen kun je contact opnemen met Hennie Koekoek van de seniorencommissie (06-31233452).

donderdag 3 mei 2018

Vacature: secretaris afdeling handbal

Gastvrij Wijhe '92 is op zoek naar een nieuwe secretaris voor de handbalafdeling. Eventueel kun je deze
functie als duo op je nemen, ook kun je kiezen of je dit met of zonder bestuurstaak wilt doen.

Ben jij of ken je iemand die een paar uurtjes per week over heeft? Iemand die accuraat is en over
leidinggevende en goede communicatieve vaardigheden beschikt? In deze omschrijving lees je meer over de
functie.

Bij vragen kun je contact opnemen met Yvonne van Vilsteren via wijhe92@handbal.nl.

dinsdag 1 mei 2018

Indeling jeugd voetbal wordt medio mei bekend gemaakt

Dit jaar werken we bij de indeling jeugd voetbal voor het eerst met een indeling selectieteams door onze
scouts, waarna de indeling van de overige teams door de coördinatoren wordt vorm gegeven.

We merken dat dit proces zorgvuldiger verloopt dan voorgaande seizoenen, maar ook meer tijd kost. Daarom
zal de indeling niet, zoals we de laatste jaren gewend waren, eind april op de site geplaatst worden, maar
medio mei.

Namens de Commissie Technische Zaken en namens het Jeugdbestuur,
Radboud Hendriks

zondag 29 april 2018

Wijhe '92 feliciteert Willem Kruit

Afgelopen donderdagochtend is Willem (Wim) Kruit benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau
vanwege zijn jarenlange vrijwilligersverdiensten voor de gemeenschap. Willem was vroeger al vrijwilliger en
wedstrijdsecretaris van de IJsselboys. Later bij Wijhe '92 was hij lid van de bouwcommissie, vrijwilliger,
bestuurslid en voorzitter van de beheerscommissie. Niet voor niets is hij enige jaren gelden door onze club al
tot Lid van Verdienste benoemd. Daarnaast is hij scheidsrechter bij de KNVB en clubscheidsrechter, maar hij
is ook koster van de Willibrorduskerk op de Boerhaar en toneelmeester van de Toneelgroep Boerhaar.

Willem werd naar zaal Logtenberg gelokt voor een zogenaamde 'regionale vergadering over overlast van
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jongeren op sportcomplexen'. Mensen die Willem kennen weten dat als hij ergens een hekel aan heeft dat het
aan bureaucratie en lange vergaderingen is, maar hij was er toch en kreeg zijn Koninklijke onderscheiding
opgespeld.

's Avonds werd Willem met een smoesje naar onze kantine 'De Verlenging' gelokt, want daar was voor hem
een inloop georganiseerd. Velen feliciteerden hem met zijn onderscheiding. Iets dat Willem erg gewaardeerd
heeft. Hoogtepunt van de avond was het optreden van Toneelgroep Boerhaar dat een flitsende vertolking gaf
van het lied 'We will follow him', dat voor de gelegenheid was aangepast naar 'We will follow Wim'.

woensdag 18 april 2018

Vacature | uitgifte en beheer kleding

Wij zoeken meerdere nieuwe vrijwilligers die deze functie willen oppakken in kader van invulling van het
Talentenplan. Mensen worden ingewerkt.

Taakbeschrijving:
1. Beheert de kleding van handbal of voetbal en bestelt nieuwe kledingsets.
2. Zorgt voor uitgifte van kleding aan begin van seizoen aan team.
3. Zorgt voor inname van kleding aan eind van het seizoen.
4. Controleert ingenomen kleding en zorgt voor aanvullingen van shirts, broekjes en kousen.

Voor aanmelden of voor nadere informatie kun je John Voppen mailen (secretaris@wijhe92.nl)

woensdag 18 april 2018

11e editie CARE IJssel Trophy

Wijhe´92 organiseert in samenwerking met Euro-sportring dit jaar de 11e editie van de
CARE IJssel Trophy. Het toernooi zal dit jaar plaatsvinden op vrijdag 11 en zaterdag 12 mei.

Er is wederom een internationaal deelnemersveld met teams uit verschillende landen binnen Europa zoals
Duitsland, Denemarken, België en Frankrijk. 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. Voor meer informatie kunt u terecht op
www.ijsseltrophy.nl.

Vorig jaar werd de CARE IJssel Trophy door de deelnemende teams beoordeeld als beste toernooi van alle
toernooien georganisserd door Euro-sportring. De organisatie gaat er samen met alle vrijwilligers ook dit jaar
weer alles aan doen om het toernooi een groot succes te maken.

dinsdag 17 april 2018

Voorlopige teamindeling handbal 2018-2019

Dag allen,
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Download HIER de voorlopige teamindeling van de handbal seizoen 2018-2019. Vanaf maandag 7 mei gaan
de selectieteams, Dames 1/2, A1, B1 en C1 in de nieuwe samenstelling trainen. De andere speelsters gaan
vanaf 7 mei met hun huidige team buiten trainen. De trainingstijden worden nog via de site bekend gemaakt.
Er zijn geen trainingen vanaf maandag 23 april tot en met vrijdag 4 mei.

Reacties op de teamindeling kunnen uiterlijk tot zondag 23 april gestuurd worden naar het
secretariaat: wijhe92@handbal.nl

De procedure m.b.t. de teamindeling is te vinden op onze site onder handbalteams/informatie/procedure
teamindeling 2018-2019.

Met vriendelijke groet,

Bestuur Gastvrij Wijhe’92

dinsdag 17 april 2018

Opbrengst Hart voor Salland

Gisteravond ontvingen we een cheque van €1458,60 uit handen van Rabobank Salland voor onze deelname
aan de actie Hart voor Salland. Wijhe '92 kreeg 1105 stemmen.

Dit jaar zijn we geen eerste meer geworden in de categorie sport (drie jaar op rij wel), maar tweede. Alsnog
een prachtig resultaat! Niet alleen leden, maar alle rekeninghouders van Rabobank Salland konden stemmen.
In totaal brachten 24.663 klanten hun stem uit, waardoor de waarde per stem €1,32 is.

Alle stemmers heel hartelijk dank voor jullie steun!

maandag 16 april 2018

Kom van de bank op zaterdag 28 april

Zaterdag 28 april van 12:00 uur tot 16:00 uur bij sportpark Wijhe '92

Doe mee en kom in beweging. Je kan tijdens dit evenement nieuwe sporten leren kennen.

Kanjam, Discgolf frisbee, Zitvolleybal, Walking Football,
Bootcamp, Speedbadminton, Dynamic tennis, Klootschieten,
Demo`s Dogfrisbee, Sportmix 30+ en Meer Bewegen Voor Ouderen

Zie hier de flyer

vrijdag 13 april 2018

Veteranenteam kampioen

Het Veteranenteam is in de najaarscompetitie van de veteranenklasse (35+) kampioen geworden. Dat werd
echter, totaal onverwacht, pas bekend rond de kerst door een besluit van de KNVB. Trots waren de heren dan
ook dat ze eindelijk Rohda Raalte, jarenlang dé veteranenkampioen, vóór waren. Uiteraard wilden de heren
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het kampioenschap op gepaste wijze vieren. Ze hebben hier lang mee gewacht, maar afgelopen zondag was
het zover. Na afloop van de eerste thuiswedstrijd van de voorjaarscompetitie was het nog lang onrustig in de
kantine op het sportpark. Mannen, gefeliciteerd!

donderdag 12 april 2018

Crazy Sunday op zondag 22 april

Op zondag 22 april is weer een Crazy Sunday in de kantine van Wijhe''92.

Op die dag speelt het eerste voetbalelftal om 14:00 thuis tegen Lochem

We gaan er weer een mooi feestje van maken in '' De Verlenging''!

Dresscode: Een (retro) voetbalshirtje!

123456

donderdag 12 april 2018

Onderwerp: 4 vips bij laatste wedstrijd dames 1.

Bij de laatste wedstrijd van dames 1 tegen de Tukkers mochten we de 4 Vips ontvangen die een arrangement
gekocht hadden op de wijhe92 veiling.

De heren hadden zich gekleed als echte Vips die om 19.45 uur ontvangen werden door delegatie van de
Ghandballers met een glaasje champagne.

Ze werden daarna begeleid om bij de warming up van de dames aanwezig te zijn.

Officieel werden ze welkom geheten door Martin Westerbeek en daarna naar hun lounge set begeleid over de
rode loper. Waar ze voorzien werden van bier en hapjes door de ghandballers.

Na de wedstrijd kregen de heren een echte minibal van dames1.

De heren hebben zich prima vermaakt en hebben daarom 150.00 euro gedoneerd naar de rekening van de
Special Olympics

Echt geweldig dank jullie wel namens de hele sallandse sportploeg.

dinsdag 10 april 2018

Kom op voetbal!

BEN JE OP ZOEK NAAR UITDAGING, WIL JE NIEUWE VRIENDEN MAKEN EN BEN JE SPORTIEF
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INGESTELD?

VANAF 8 APRIL MAG ER 4 KEER GRATIS MEEGETRAIND WORDEN EN OOK JIJ BENT VAN
HARTE WELKOM OM TE KIJKEN OF VOETBAL ECHT IETS VOOR JOU IS.

AANMELDEN KAN VIA: JOHANNIJLAND67@HOTMAIL.COM

VERMELD HIERBIJ JE NAAM, GEBOORTEDATUM, MAILADRES EN TELEFOONNUMMER. VOOR
MEER INFORMATIE KUN JE OOK CONTACT OPNEMEN MET JOHAN VIA: 06 57 73 52 64.

HOPELIJK TOT SNEL!

Download hier de Flyer

maandag 9 april 2018

Beltona Beloftencompetitie

De Beltona Beloftencompetitie voor spelers onder 21 nadert het einde van hun competitie. Het team van
Wijhe '92 speelt a.s. woensdagavond 11 april om 19.30 uur hun laatste wedstrijd tegen Z.A.C. Het is een
thuiswedstrijd.
Het team van Wijhe '92 onder de 21 heeft nog alle mogelijkheden om zich te plaatsen voor de finaledag op
zaterdag 23 juni.

Meer informatie, zoals de actuele stand, etc. is te vinden op de website van Sparta Enschede onder Beltona
competitie.

Dus mensen, ga kijken en steun de talenten van Wijhe '92!

zondag 8 april 2018

Nieuwe trainer/coach voor 1e handbal

Het handbalbestuur is erg trots en blij om te kunnen mededelen dat in de persoon van Marjolien Roesink uit
Wesepe de nieuwe trainer/coach voor het 1e selectieteam is gevonden. Marjolien is geen onbekende van
Gastvrij Wijhe '92, eerder al trainde ze de A1. De nog jonge Roesink (27) is een gedreven en fanatieke trainer
die de steun heeft gekregen van het talentvolle Dames 1 team. Sharina van Dort blijft assistent-trainer, Karin
Leerkes teambegeleider en Carl Israel fysiotherapeut.

Marjoliens handbalcarrière
"Ik speel al vanaf ongeveer mijn zesde handbal. Heb zelf meer dan tien jaar in Dames 1 van Wesepe
gespeeld. Met dat team heb ik alles meegemaakt als speelster, waaronder het kampioenschap in de
hoofdklasse een paar jaar terug. Voor mijn gevoel had ik als speelster alles al bereikt en het trainer/coach
worden ging steeds meer kriebelen. Ik wist altijd al dat ik na mijn 'spelerscarrière' door wilde als
trainer/coach. Mijn ambitie ligt de laatste jaren op dat punt, maar dat het zo snel is gegaan.. had ik ook niet
verwacht. Twee jaar terug kreeg ik de kans om hoofdcoach te worden van SC Wesepe 1, van mijn eigen team.
Ook voor een deel noodgedwongen aangezien we geen trainer/coach hadden. Ik vond dat ik de handschoen
moest oppakken met mijn grote rood/gele hart, maar ik zag het ook zeker als een mooie opstap voor mezelf
als trainer/coach."
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Wijhe voelt vertrouwd
"Wijhe is geen onbekende voor mij. Toen ik twee jaar terug hoofdcoach bij Wesepe werd, moest ik helaas wel
stoppen als trainer/coach bij Wijhe A1. Ik wist wel dat ik ooit weer zou terugkeren naar Wijhe (niet gedacht
trouwens dat het al zo snel zou zijn). Gastvrij Wijhe '92 is een club die qua visie, sfeer en mentaliteit enorm
goed bij mij past. Bij Wijhe voelde ik me toen al echt thuis. Zoals de meesten mij kennen als speelster, zo
omschrijf ik mezelf nu ook als coach. Wijhe '92 zal zien dat ik enorm fanatiek ben, altijd wil winnen, tot het
maximale ga, maar ook het spel mentaal slim wil spelen."

Zaterdagavond 7 april ondertekende Marjolien haar contract in bijzijn van voorzitter Martin Westerbeek,
namens het hoofdbestuur en Rudy te Braak, namens de afdeling handbal. Marjolien, welkom terug bij de club
en veel succes en handbalplezier gewenst met het 1e!

vrijdag 6 april 2018

Crowdfundingactie G-teams

Onze G-teams van de handbal en voetbal willen onder de vlag van de Sallandse Sportploeg in juni meedoen
aan de Special Olympics. Ze hebben echter nog veel geld nodig om deelname te kunnen garanderen en zijn
daarom een crowdfundingactie gestart. Meer weten of doneren? https://bit.ly/2H58rHM

De G-teams hebben nog meer activiteiten opgezet om extra geld op te halen:
- statiegeldbonnen verzamelen (maart en april) in de koker bij Albert Heijn Boomgaard Wijhe
- pannenkoekenactie i.s.m. 't Pannekoekenhuis Olst

Mogen ze op je steun rekenen?

vrijdag 6 april 2018

Laatste wedstrijden zaalseizoen

Komend weekend op 7 en 8 april spelen veel van onze handballeden hun laatste wedstrijden in 'onze' sporthal
De Lange Slag. Het einde van het zaalseizoen nadert. In dit bericht geven we je een overzicht.

- Zaterdag 7 april spelen veel jeugdteams overdag hun laatste thuiswedstrijd.

- Het is een aanrader om om 19.00 uur de wedstrijd van de B1 tegen DG&L B1 te kijken. Het resultaat van
deze wedstrijd is bepalend voor het kampioenschap en de plaatsing voor het NK. DG&L moet winnen voor
het kampioenschap en plaatsing voor het NK. De belangen zijn groot voor veel teams en er wordt veel
publiek van ‘buitenaf’ verwacht.

- Aansluitend om 20.15 uur speelt Dames 1 haar laatste wedstrijd van het seizoen thuis tegen de Tukkers, de
nummer 2 op de ranglijst. Het belooft weer een spannende pot te worden. Na de wedstrijd is het publiek
uitgenodigd om samen een borrel te drinken ter afsluiting van het mooie seizoen.

- De meiden van A2 spelen op zondag 8 april om 11.00 uur hun laatste wedstrijd uit tegen koploper Nieuw
Heeten A1. Bij winst kunnen de meiden op een gelijk aantal punten komen.

Kom je onze speelsters aanmoedigen dit weekend?

donderdag 5 april 2018
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Deelname Koningsloop 2018

Namens het Verenigd Comité Wijhe organiseert een enthousiaste groep de Koningsloop 2018 op
woensdagavond 26 april. Dit mooie sportevenement in Wijhe was vorig jaar een groot succes, mede door
deelname van sporters van Wijhe '92. Het zou heel mooi zijn als de pupillen en senioren van onze club dit
jaar weer in groten getale aan de start staan.

Meer informatie en inschrijven via www.verenigdcomitewijhe.nl

donderdag 5 april 2018

C1 handbal 2e op int. toernooi Arnhem Cup

Afgelopen weekend op 31 maart en 1 april hebben de C1 handbalmeiden van Gastvrij Wijhe ’92 meegedaan
aan het internationale Eurosporting toernooi om de Arnhem Cup. Ze behaalden een knappe 2e plaats in een
sterk deelnemersveld met teams uit Denemarken, Tsjechië, Duitsland en Nederland. Hierbij een kort verslag.

Dag 1
Om even voor zevenen vertrok het team uit Wijhe om de eerste dag drie wedstrijden te spelen. Tegen VOC
Amsterdam, SpVgg Altenerding 1 en TOGB uit Berkel en Roderijs. Het resultaat na de eerste dag: tweede in
hun poule. Wat waren ze op dreef.

Dag 2
Ook zondag weer vroeg uit de veren. Wederom drie wedstrijden voor de boeg. Allemaal tegen teams die op
zaterdag tweede in hun poule zijn geworden. En wat hebben de meiden goed gespeeld! Alle drie de
wedstrijden wisten ze met glans te winnen.

Finale
Dit resulteerde erin dat ze aan het eind van de dag, onder toeziend oog van veel enthousiaste ouders uit
Wijhe, op de tribune de finale mochten spelen tegen HV Quintus uit Kwintsheul. Wat hebben ze gevochten.
Helaas was Quintus een maatje te groot. Maar als tweede eindigen van in totaal 24 teams uit de C-categorie is
hoe dan ook een super resultaat.

Deze dagen hebben ze laten zien dat ze heel veel geleerd hebben van hun trainer Johan Odor.

Einduitslag 1e t/m 4e plek:

1. Hv Quintus
2. Gastvrij Wijhe '92
3. VOC Amsterdam
4. Dalfsen

dinsdag 3 april 2018

Prijs consumpties gaat iets omhoog

Door de gestegen inkoopprijzen zijn wij genoodzaakt de consumptieprijs iets te verhogen. Vanaf 1 april 2018
gaat de prijs van de consumpties met € 0,10 omhoog. Betekent dat de muntprijs dan € 1,70 wordt en voor
degenen die niet met munten betalen wordt de consumptieprijs € 1,80.
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De prijs van de koffie en thee blijft ongewijzigd en blijft € 1,-.

vrijdag 30 maart 2018

Kampioenskoorts Fox Sports voor Wijhe 7

Misschien hebben jullie het al wel gehoord of gelezen maar de vedettes van Wijhe zeum (7) doen mee aan de
KampioensKoorts van Fox Sports. Hierbij zijn wij jullie stemmen hard nodig want wie wilt nou niet dat er
een live uitzending van onze kampioenswedstrijd op tv is te zien?

Onze oud gedienden en de jonge broekkies zijn laaiend enthousiast om de vereniging hiermee in 't goede licht
te zetten en hierbij zullen wij een extraatje aan toevoegen. Degene die bij ons hebben gemeld dat ze gestemd
hebben mogen uiteraard onze wedstrijd volgen en wordt door ons in 't zonnetje gezet.

Wat hier allemaal aan vast zit en hoe 't te werk gaat is en blijft voor jullie een verrassing.

Stem op Wijhe zeum via deze link:

www.kampioenskoorts.nl/stemmen/wijhe-92-mannen-zondag-7/

Vriendelijke sportgroet,
Wijhe zeum

donderdag 29 maart 2018

Vacature assistent trainer/coach Wijhe ’92 1ste selectie

Voetbalvereniging Wijhe ’92 uit Wijhe zoekt met ingang van het seizoen 2018-2019 een ambitieuze assistent
trainer/coach voor onze 1ste selectie. Wijhe ’92 1 komt momenteel uit in de 3de klasse KNVB (zondag).

Interesse? Voor het volledige profiel klik hier.

dinsdag 27 maart 2018

Opbrengst compost- en potgrondactie 2018

De compost- en potgrondactie 2018 is afgesloten met een fantastisch resultaat van € 4.394,-. In totaal zijn
1560 zakken verkocht. Dat is maar liefst 82 zakken meer dan vorig jaar.

Stabiele ploeg
Marijn Marsman van de Sponsorcommissie over de opbrengst: "Dit jaar maken we met de hulp van in totaal
bijna honderd vrijwilligers een bedrag over van € 4.394,- (vorig jaar € 4.228,60). Ik ben alle vrijwilligers en
kopers heel dankbaar. Er komt een heel groot bedrag ten goede aan de club dankzij de meest stabiele
vrijwilligersploeg! Alstublieft Wijhe '92!"

Mankracht tijdens uitleveren
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Tijdens het uitleveren vorige zaterdag 17 maart j.l. is er door de kou wel wat minder goed verkocht dan vorig
jaar. Marijn: "Het uitleveren ging met een kleiner team toch super met behulp van vier grote aanhangers waar
we zo de pallets op konden zetten. Ik hoop dat dit ook volgend jaar weer lukt! Een mannetje of vijf extra
tijdens het uitleveren zou ons volgend jaar nog kunnen helpen."

Wijhe '92 is, net zoals Marijn, heel trots op zoveel onvoorwaardelijke hulp van alle 'compostvrijwilligers'!
Hartelijk dank aan een ieder die een bijdrage heeft geleverd aan dit mooie resultaat!

zondag 25 maart 2018

Derby Wijhe '92 - Heeten op paaszaterdagavond met aansluitend
feest

Op zaterdag 31 maart voetbalt Wijhe '92 1 thuis tegen Heeten 1. In verband met Pasen is de wedstrijd
verplaatst van 1e Paasdag naar de zaterdagavond ervoor. Deze wedstrijd begint om 19.00 uur. De wedstrijd
tegen Heeten is een echte streekderby en we hopen op extra publiek en belangstelling nu deze wedstrijd op
een zaterdagavond wordt gespeeld.

Feest
Na afloop is het ‘Crazy Saturday Evening’ en vast nog lang gezellig in de kantine, omdat er dan muziek is
met een dj. Laten we er samen een grandioos feest van maken. Komt allen!

donderdag 22 maart 2018

SCOUT VOOR VOETBAL-JEUGD GEZOCHT!

Voetbalvereniging Wijhe ’92 is voor het komende seizoen op zoek naar uitbreiding van het team scouts
(bestaat op dit moment uit drie personen).

De scout die wij zoeken:
• Bezoekt trainingen en wedstrijden van jeugdteams
• Brengt ontwikkelingen van teams en individuele spelers in kaart en bespreekt deze met trainers / leiders
• Is samen met ons Hoofd Jeugdopleidingen verantwoordelijk voor de indeling van alle selectieteams Jeugd
• Coacht en ondersteunt trainers bij jeugdteams
• Wil meewerken aan een verdere ontwikkeling en uitvoering van het technisch beleid van Wijhe ‘92
• Neemt zitting in de Commissie Technische Zaken
• Ervaring als trainer en / of selectiespeler is noodzakelijk om bovenstaande taken goed te kunnen uitvoeren

De functie wordt op vrijwillige basis ingevuld.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Radboud Hendriks (Voorzitter Technische commissie) via
telefoonnummer 06 - 543 111 81.

zaterdag 17 maart 2018

Nieuwe minitrekker voor beheer

Afgelopen donderdag 15 maart is door Mark Horstman van Bruggeman Mechanisatie uit Broekland een
minitrekker afgeleverd aan de Beheergroep van Wijhe '92. De minitrekker wordt voor diverse
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werkzaamheden op ons sportterrein ingezet, onder andere voor het wekelijks borstelen van het kunstgras.

Op de foto staan v.l.n.r. Hennie Bruggeman van de Beheergroep Wijhe '92, Mark Horstman van Bruggeman
Mechanisatie en Wim Lankhorst van Wijhe '92.

zaterdag 17 maart 2018

Week van de Wijhese Winkel

Van 21 tot en met 24 maart is het de Week van de Wijhese Winkel. Alle winkeliers rollen de rode lopers uit
en het winkelgebied bij de Poort van Wijhe en in de Langstraat wordt versierd. Consumenten maken deze
week bovendien kans op mooie prijzen als zij een ‘WWW-WIN- kaart’ invullen met hun gegevens. Als
partner van Gastvrij Wijhe steunt Wijhe '92 deze actie en verlenen wij onze medewerking.

Op zaterdagmiddag 24 maart komen diverse leden van onze club in actie. Wij gaan in de winkels
ondersteunen als gastheer of -vrouw, we zorgen voor springkussens en activiteiten en we organiseren
wedstrijdjes rond de kerk/Torenstraat. Al vloggend leggen we onze ludieke bijdrages aan de WWW vast.

Jij koopt toch ook bij de Wijhese winkels en steunt daarmee de plaatselijke middenstand?

donderdag 15 maart 2018

Statiegeldbonnetjes voor G-teams

Iedereen die in maart en april zijn statiegeldbonnetjes bij Albert Heijn Boomgaard in de koker stopt doneert
geld voor de G-handbal en G-voetbal van Wijhe '92. De opbrengst van de statiegeldbonnetjes komt ten goede
aan de voorbereiding en deelname aan de Special Olympics. Beide G-teams doen hier, als onderdeel van de
Sallandse Sportploeg, aan mee op 8, 9 en 10 juni.

Doneer jij je bonnetjes de komende tijd ook aan dit goede doel?

woensdag 14 maart 2018

Speltoernooi H-jeugd handbal

Afgelopen zaterdag 10 maart vond er een geslaagd H-speltoernooi plaats in sporthal De Lange Slag. De
organisatie lag in handen van Gastvrij Wijhe '92 en zo'n 50 fanatieke kinderen speelden onderling
wedstrijdjes en deden bij toerbeurt mee aan het spellencircuit.

Het toernooi werd een succes dankzij de enthousiaste kinderen, de hulp van de ouders en de spelbegeleiding
die werd verzorgd door de speelsters van B3 en Moïse Nijland. Allen bedankt!

woensdag 7 maart 2018

Juich B1 naar de winst én het NK

Het is spannend in de top van de handbal B-jeugddivisie. Zo’n vijf koplopers hebben nog kans om eerste of
tweede van de poule te worden en dan op 21 april naar het Nederlands Kampioenschap in Amsterdam te
gaan. Wijhe ’92 B1 is één van hen. Zij spelen aanstaande zaterdag 10 maart om 17.45 uur in het nieuwe
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Tijenraan tegen Kwiek B1.

Een wedstrijd die gewonnen moet worden. Het belooft een spannende wedstrijd te worden, want thuis werd
er met 19-19 gelijk gespeeld. Komt allen naar Raalte om de meiden aan te moedigen, want ze kunnen alle
support gebruiken!

zaterdag 3 maart 2018

Hart voor Salland-actie start weer

Eind volgende week gaat voor de 5e keer de actie Hart voor Salland van start. Nieuw dit jaar is dat alle
klanten (voorheen alleen leden) van Rabobank Salland stemmen op hun favoriete vereniging(en) en/of
stichting(en) kunnen uitbrengen. Dat betekent dat veel meer mensen nu mogen stemmen. En organisaties dus
meer kans maken op een financiële bijdrage van de bank.

Ben je klant Rabobank Salland? Stem dan op Wijhe ’92! Dat kan van 9 tot en met 19 maart 2018.

Klanten ontvangen rond 6 maart de stemkaart met hun persoonlijke inlogcode. Stemmen kan via een speciale
online stemomgeving. Je mag maximaal 3 van de 5 stemmen op eenzelfde vereniging of stichting uitbrengen.

Wijhe '92 drie keer op rij winnaar
Zowel in 2015, 2016 als 2017 kreeg Wijhe ’92 de meeste stemmen in de categorie ‘sport’, waarin meer dan
honderd andere Sallandse sportverenigingen meededen. De ‘concurrentie’ is dus groot. Laten we proberen
om het resultaat te evenaren, want onze club kan een financieel extraatje altijd goed gebruiken.

vrijdag 2 maart 2018

Sallandse sportploeg op weg richting de Special Olympics 2018

De sporters komen van Hera’11 afdeling SaVAS Raalte, SV Raalte G voetbal, Wijhe ’92 G handbal, Wijhe
’92 G voetbal.
De verenigingen werken samen om aangepast sporten meer onder de aandacht te brengen.
Daarom gaan ze voor de 2e keer als Sallandse Sportploeg naar de Nationale Spelen Special Olympics die dit
jaar in de Achterhoek plaats zullen vinden. Hier doen de verenigingen onder eigen naam mee aan de
verschillende sporten.
Samen met trainers, coaches, ouders, begeleiders en vrijwilligers willen we de talenten die de sporters hebben
benutten. Je hoeft echt niet allemaal een gouden medaille te winnen, maar laat zien wie je bent, wat je kan en
wat je leuk vindt! Meedoen is belangrijker dan winnen!!!
Op zondag 4 maart zal tijdens een g-handbal toernooi de officiële aftrap zijn voor de Sallandse Sportploeg. In
de middagpauze zal het logo van de ploeg officieel worden onthuld.
Na deze pauze zullen de sporters samen gaan sporten.
Het handbaltoernooi zal beginnen om 11.00 uur, Ook zal de sportcarrousel aanwezig zijn waaraan iedereen
deel kan nemen.
Wilt u de onthulling van het logo meemaken?
Kom dan op 4 maart om 13.30u naar sporthal Spoc/de Lange Slag ,Lange Slagen 29 Wijhe

vrijdag 2 maart 2018

Kampioenen!
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Het veteranenteam voetbal van Wijhe '92 is het afgelopen jaar in de najaarscompetitie van de veteranenklasse
kampioen geworden. Voor hen en voor ons een complete verassing. Iets wat wij niet hadden verwacht. Dit
gaan zij na afloop van de eerste thuiswedstrijd in dit nieuwe jaar op zondag 18 maart vieren.

maandag 19 februari 2018

Saampies voetbalmixtoernooi 2018

Het "Saampies" voetbalmixtoernooi voor dit jaar wordt gehouden op zondag 3 juni 2018. Dit is direct na
afloop van de reguliere competitie. Ter zijner tijd komt er meer informatie over. Maar reserveer deze dag
alvast in uw agenda!

woensdag 14 februari 2018

Wedstrijdverslag Commandeur/VVW - Gastvrij/Wijhe'92

Twee punten gepakt bij de koploper.
Nadat we vorige week DOS hadden ingemaakt, stond zondag voor ons de wedstrijd tegen VVW op het
programma. VVW staat bovenaan en is thuis nog ongeslagen. Aan ons de taak om daar verandering in te
brengen. Thuis speelden we een goede pot tegen ze en verloren we nipt. We wisten dus dat er kansen lagen.
We begonnen scherp, de dekking stond als een huis en onze keepster stopte veel ballen. Na tien minuten
scoorde VVW pas hun eerste goal, 1-5, en daarna lieten we ze langzamerhand iets dichterbij komen. We
bleven echter goede kansen creëren in de aanval en in de dekking bleven we heel hard werken, waardoor de
voorsprong niet in gevaar kwam. We gingen de rust in met een 11-14 voorsprong en na een peptalk gingen
we in de tweede helft op dezelfde manier verder. De voorsprong bleef 4 à 5 punten. Op het einde werd het
toch nog erg spannend. Met nog vijf minuten te spelen bracht VVW de stand op 18-20 maar nadat we
vervolgens een penalty kregen en verzilverden, trokken we de winst over de streep. Eindstand: 20-22 in het
voordeel van ons, de koploper verslagen!! Met twee punten op zak was het een hele fijne busreis terug. Onze
volgende wedstrijd is over twee weken thuis tegen Vido Dames 1 en we hopen dan weer de twee punten in
Wijhe te houden. Tot dan!

maandag 12 februari 2018

Jongens handbal bij Wijhe '92

Gastvrij Wijhe '92 wil in het nieuwe seizoen 2018-2019 starten met jongens handbal! Daarom worden in de
maand maart 4 kennismakings-trainingen georganiseerd. Ben jij of ken jij jongens tussen de 7 en 13 jaar en
lijkt het jou leuk om te handballen, meld je dan aan voor deze trainingen en ontdek of handbal iets voor jou
is.

De kennismakingstrainingen worden gehouden op woensdagavond van 18:00 tot 19:00 uur. Waar? Sporthal
De Lange Slag , Lange Slagen 29 in Wijhe. Bij voldoende aanmeldingen wordt in het nieuwe seizoen gestart
met jongens handbal. Op basis van de aanmeldingen kunnen de volgende leeftijdscategorieën gestart worden:
E-jeugd: 8 t/m 10 jaar en/of D jeugd: 11 t/m 12 jaar.

Wil je meedoen met de trainingen? Meld je dan aan via wijhe92@handbal.nl.

vrijdag 9 februari 2018
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KEEPERSTRAINER VOOR VOETBAL GEZOCHT!

Voetbalvereniging Wijhe ’92 is voor het komende seizoen op zoek naar een ambitieuze keeperstrainer voor
de selectiekeepers.
De trainingsavond is bij voorkeur op de dinsdag.

De keeperstrainer die wij zoeken:
• Is bij aanvang van het seizoen 2018 – 2019 bij voorkeur in bezit van keeperscoach III diploma
• Verzorgt trainingen, coacht en begeleidt de selectiekeepers (bij voorkeur ook op de zondag)
• Wil meewerken aan een verdere ontwikkeling en uitvoering van het technisch keepersbeleid van Wijhe ‘92
• Coacht en ondersteunt collega trainers bij zowel de senioren als de jeugd
• Is op een hedendaagse manier communicatievaardig naar zowel trainers, begeleiding, als bestuur
Wij bieden:
• Goede faciliteiten en materialen
• Marktconforme vergoeding

Indien u belangstelling heeft en denkt u aan bovenstaande criteria te voldoen, stuur dan uw korte motivatie
(inclusief CV) vóór 02 maart 2018 naar: secretaris@wijhe92.nl.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Radboud Hendriks (Voorzitter Technische commissie) via
telefoonnummer 06 - 543 111 81.

donderdag 1 februari 2018

Winterstop nieuws

Voor je het weet is de laatste speelronde van het najaarseizoen gespeeld, zijn de zaalvoetbal competities weer
begonnen, zijn de kerstdagen achter de rug, is het nieuwe jaar ingeluid en werken we met zijn allen weer toe
naar een nieuwe competitie. In editie twee van deze nieuwsbrief brengen we jullie wederom op de hoogte van
hetgeen dat speelt binnen de vereniging zo gedurende het voetbaljaar.

TECHNIEKTRAININGEN VOOR DE JEUGD

Vanaf volgend seizoen kunnen de selectieteams JO9-1, JO10-1, JO10-2, JO11-1, JO11-2, JO12-1, JO13-1,
JO14-1 en JO15-1 bij Wijhe'92 drie keer per week trainen. De derde training zal een techniektraining zijn die
door een echte techniektrainer gegeven gaat worden. Deze derde training duurt 45 minuten. Inmiddels
kunnen wij ook al trots melden dat Noah Bruggeman techniektrainer zal worden.

Omdat er maar liefst 9 teams techniektraining krijgen kan hij dit natuurlijk niet alleen. We zijn op dit moment
dan ook nog in gesprek met andere kandidaten voor de functie van techniektrainer. Volgend seizoen werken
we in onze jeugdopleiding met 2 echte techniektrainers! Als vereniging kunnen we zeggen dat we daar erg
trots op zijn. Op deze manier kunnen we het niveau (op lange termijn) van onze jeugdspelers omhoog
brengen bij Wijhe'92.

INTERNE TRAINERSCURSUS BIJ WIJHE '92
In november hebben maar liefst 18 jeugdtrainers van Wijhe'92 deelgenomen aan een interne trainerscursus
onder leiding van hoofd opleiding Ralph Mens. Van 14 jarige tot 50 jarige, alle leeftijden waren
vertegenwoordigd. Jeugdtrainer is voor velen vrijwillig maar is natuurlijk niet vrijblijvend! De ambitieuze
jeugdtrainer wil beter worden en zichzelf blijven ontwikkelen. Vandaar deze keer de keuze om niet een
standaard KNVB-cursus aan te bieden maar te kiezen voor een erg belangrijk onderdeel: "de
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techniektraining"!

In 3 avonden werd er theorie besproken waarom het zo belangrijk is voor onze spelers om techniek te blijven
oefenen en een goede basistechniek aan te leren. Vanzelfsprekend bleef het niet bij theorie. De trainers gingen
het veld op om de theorie in praktijk te brengen. Zelf ervaren hoe je techniek training kan geven en waar je
allemaal rekening mee moet houden.

Tijdens de korte evaluatie bleek dat er al veel trainers waren die bij hun eigen teams de oefenstof al hadden
uitgeprobeerd. Volgend seizoen krijgt dit zeker een vervolg!

RALPH LEGT UIT: HET SELECTEREN VAN SPELERS

Ieder seizoen is het indelen van de teams weer een lastige en tijdrovende klus. Vanaf dit seizoen gaan we dit
anders aanpakken! Hoe? Dat probeer ik in het onderstaande stukje uit te leggen:

September – december:
Onze scouts Paco, Edwin en Henri gaan deze maanden kijken bij trainingen en wedstrijden van alle
jeugdteams. Zij houden goed bij hoe alle spelers zich ontwikkelen en of ze in aanmerking komen voor onze
selectieteams.

Januari en februari:
Alle trainers en leiders van alle jeugdteams krijgen een mail van de scouts of coördinatoren. In deze mail
staat een excel-bestand. De trainers en leiders kunnen per speler een uitgebreid spelersrapport invullen zodat
wij een goed beeld krijgen wat de individuele kwaliteiten zijn van alle jeugdspelers. De trainers en leiders
zorgen er weer voor dat deze bestanden weer ingevuld en al terugkomen bij onze TC.

Maart en april:
De scouts bekijken opnieuw, nav alle ingevulde speler-rapportages, wedstrijden en trainingen van alle
jeugdteams. Hierna maken we in april een voorlopige indeling die dan weer met de nieuwe selectietrainers en
coördinatoren besproken zal worden.

Mei en juni:
De coördinatoren gaan de andere (niet-selectieteams) indelen. Zij zullen dit natuurlijk doen in overleg met de
TC, huidige trainers en leiders. Uiteindelijk zullen alle teamindelingen van de selectie en niet-selectieteams
via de website bekend gemaakt worden.

Echte kampioenen!
In de najaarscompetitie zijn 3 teams binnen Wijhe '92 kampioen geworden binnen hun eigen klasse. Dit zijn:
JO12-1, JO17-2 en JO19-3. Alle spelers en betrokkenen van harte gefeliciteerd met het neerzetten van deze
prestatie en heel veel sportief succes en plezier gewenst in de voorjaarscompetitie!

Crowdfunding trainingspakken MO15-1
Begin dit jaar is MO15-1 een crowdfunding actie gestart om nieuwe trainingspakken aan te kunnen schaffen
voor het hele team. Volgens de laatste stand gaan ze het eindbedrag halen en dat betekend dat de kans groot is
dat ze komend voorjaar al binnen zijn. Gefeliciteerd dames, jullie hebben ze verdiend!

Contractverlenging Kevin
Kevin Roddenhof gaat ook volgend seizoen door als jeugdtrainer van de jo17-1 bij Wijhe'92. Vorig seizoen
was Kevin nog succesvol trainer bij jo15-1 en behaalde in de 2e klasse een kampioenschap. Dit seizoen draait
Jo17-1 ook bovenin mee in de 1e klasse met een team dat hoofdzakelijk bestaat uit 1e-jaars. Enkele spelers
hebben inmiddels zelfs hun debuut al gemaakt (als 15-jarige speler) in de jo19-1.
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dinsdag 30 januari 2018

Verkenning uitbreiding van Wijhe ’92 met volleybalvereniging
Rood-Wit ‘75

Het bestuur van volleybalvereniging Rood-Wit ‘75 heeft gevraagd of het bespreekbaar is dat zij eventueel toe
gaan treden tot Wijhe ‘92. Omdat wij al een omni-vereniging zijn en breedtesport toekomstbestendig lijkt,
staat het bestuur van Wijhe ‘92 hier op voorhand positief in. De komende maanden gaan dan ook
verkennende gesprekken plaatsvinden tussen beide besturen om te onderzoeken wat de voor-en nadelen zijn
én hoe een eventuele samenwerking er uit kan komen te zien.

De verkennende gesprekken zijn in eerste instantie oriënterend en betekenen niet dat het ook daadwerkelijk
komt tot een toetreding van Rood-Wit '75. De gesprekken kunnen ook leiden tot de conclusie dat er teveel
belemmeringen en nadelen zijn, waardoor verdere samenwerking niet gewenst is. Als op een later moment
blijkt dat beide besturen het samengaan nog steeds zien zitten, dan wordt een bijzondere ledenvergadering
uitgeschreven waarin de leden zich over de uitbreiding van Wijhe ’92 kunnen uitspreken.

donderdag 18 januari 2018

Toekomst radioshow Airplay Sport onzeker

De toekomst van het radioprogramma Airplay Sport, dat zondags veel wedstrijden van het eerste team
verslaat, en te horen is bij Airplay Radio (de lokale omroep in de gemeente Olst – Wijhe), is onzeker.

Het radio programma, wat bezig is aan zijn zevende seizoen, wordt gemaakt door passievolle vrijwilligers.
Op dit moment bestaat het team van het sportprogramma uit een klein aantal personen wat betekent dat het
elke week moeilijk is om de bezetting rond te krijgen. Om het programma op het gewenste niveau te kunnen
maken zijn er voldoende mensen nodig.

Het programma staat bekend om zijn “live” verslaggeving, interviews en reportages van de sport in de
gemeente Olst-Wijhe. Het programma wordt met hart en ziel gemaakt door de medewerkers, maar door het
krappe aantal vrijwilligers kan de kwaliteit niet elke week 100% worden gegarandeerd.

“Mochten er aan het eind van het seizoen (medio juni/juli) geen nieuwe mensen en/of mogelijkheden zijn,
kan het zijn dat we helaas de stekker uit de huidige setting (en dus het programma) moeten trekken. We
kunnen dan niet meer het programma maken zoals de luisteraar en de sport in de gemeente gewend is” laat
Stefan van Riel, eindverantwoordelijke voor het radioprogramma, weten. “Het zou jammer zijn als we dat
moeten doen, maar een half product afleveren is niet de juiste manier. Daarom zijn we opzoek naar nieuwe
teamleden om het programma voor de toekomst te kunnen waarborgen.”

Nieuwe mensen kunnen aan de slag op de redactie, regie, presentatie, techniek, maar ook verslaggeving
behoort tot de mogelijkheden. Het team van Airplay Sport gaat graag met geïnteresseerden in gesprek om de
wensen en mogelijkheden in kaart te brengen.

Ben je geïnteresseerd of wil je meer informatie? Neem dan contact op door een mail te sturen naar
sport@airplayradio.nl of een bericht te sturen aan de sociale kanalen van Airplay Sport (Facebook:
facebook.com/airplaysport of Twitter: twitter.com/airplaysport). Je kunt ook telefonisch contact opnemen met
Stefan van Riel op 06 – 14 21 86 20.
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dinsdag 9 januari 2018

Egon Floors en Gastvrij Wijhe ’92 uit elkaar

Egon Floors heeft bekend gemaakt dat hij aan het eind van dit seizoen stopt als hoofdtrainer/coach van
Gastvrij Wijhe Dames 1. Floors heeft aangegeven dat hij, ondanks de goede samenwerking en positieve
resultaten, zijn passie als trainer/coach niet meer kan combineren met de ambities van de vereniging. Het
team staat momenteel 8e in de competitie en staat nu voor het tweede seizoen onder leiding van de
oefenmeester uit Haaksbergen.

In goed overleg met het handbalbestuur is besloten dat Floors het huidige seizoen afmaakt. Het 1e team komt
uit in de landelijke 2e divisie. In het eerste seizoen won het zeer verdienstelijk de Bartels Cup en de
competitie werd afgesloten met een 8e plaats. Het vertrek van Egon Floors betekent dat het handbalbestuur
op zoek gaat naar een nieuwe hoofdtrainer/-coach die past bij de ambities van de vereniging. Voor informatie
of het insturen van een sollicitatie en cv kunt u zich wenden tot Rudy te Braak, tel. 06-13556383.

maandag 8 januari 2018

€ 2675,70 opbrengst fanartikelen-actie AH voor Wijhe ’92

De afgelopen maanden konden klanten van Albert Heijn Boomgaard zegels sparen die ze konden inwisselen
voor gratis gepersonaliseerde fanartikelen van Wijhe ’92. Elke verzilverde zegel leverde een klein bedrag
voor onze club op. Afgelopen zondag tijdens de nieuwjaarsreceptie overhandigde Gerrit Boomgaard een
cheque ter waarde van € 2675,70 aan onze voorzitter Martin Westerbeek.

De actie was een doorslaand succes en vele Wijhenaren en mensen daarbuiten hebben zegels gespaard om zo
gratis fanartikelen voor (jeugd)leden van Wijhe ’92 te kunnen bestellen. Op 16 december jongstleden was de
ophaaldag en sindsdien pronken in diverse huishoudens nu onder andere broodtrommels, drinkmokken,
slippers en gymtasjes met daarop afbeeldingen van spelertjes in hun tenue van de Wijhese club. “Wijhe ’92 is
Albert Heijn Boomgaard zeer dankbaar voor de succesvolle samenwerking en gaat het bedrag op een goede
manier besteden”, aldus Martin Westerbeek.

zondag 31 december 2017

Nieuwjaarswedstrijden op zondag 7 januari 2018

Op zondag 7 januari 2018 worden weer de traditionele Nieuwjaarswedstrijden gehouden.

Hieraan doen alle seniorenteams, 1e t/m 9e, het veteranenteam en de vrouwenteams mee. Verder doen de 3
A-teams mee.

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 van hun team en mee spelen.

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

Nieuws | Wijhe 92 http://www.wijhe92.nl/nieuws

66 van 147 17-6-2019 10:15



binnen komen lopen en onder het genot van een kopje koffie, een broodjesbuffet en daarbij kunnen we elkaar
het beste wensen voor 2018. Dus in ieder geval graag 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.

Hiervoor is iedereen uitgenodigd. Ook dit zal net zoals voorgaande jaren een groot feest worden, met tal van
leuke items.

En nu maar hopen dat het weer en de velden goed zijn.

Alvast fijne feestdagen gewenst!

“De seniorencommissie”

maandag 18 december 2017

Wijhe’92 heeft er weer een belangrijke sponsor bij.

Flexible+ is de nieuwe shirtsponsor van de B-teams van de handbal bij Wijhe’92. Daarnaast heeft Flexible +
een pagina op ons narrowcastingsysteem en een bord langs het hoofdveld van de voetbal. Ook in de sporthal
De Lange Slag heeft Flexible+ een sponsordoek.

Er bestaat al een link tussen Wijhe’92 en Flexible+. Het team van Flexible+ bestaat uit 4 mensen. Rick
Spijkerboer is de directeur, maar voor Wijhe’92 is het mooi dat Lynn van der Sluis er werkt. Lynn is de
kleindochter van één van de oprichters van Wijhe’92 en erelid, Gerrit van der Sluis en Annie van der Sluis.

Flexible+ - het uitzendbureau met de +

Uitzendbureau Flexible+ is opgericht in 2013. Het bedrijf heeft sindsdien flink aan de weg getimmerd en is
uitgegroeid tot een organisatie met een divers personeelsbestand en betrouwbare opdrachtgevers. Op dit
moment heeft Flexible+ 120 mensen aan het werk.
Het uitzendbedrijf onderscheidt zich door de werkgever en werknemer centraal te stellen. Servicegericht en
korte lijnen. De communicatiestructuur is helder: klanten en personeel direct in contact laten komen met
professionals van Flexible+ die direct kunnen handelen zodat er geen tijd verloren gaat. Ook in de avonduren
en in het weekend staat er een lijn open voor direct contact met een ervaren collega.

De + houdt meer in. Met het uitzenden van personeel kan een bedrijf ook het gereedschap meegeleverd
krijgen dat nodig is om de gevraagde werkzaamheden uit te voeren. Daarnaast staat scholing centraal in het
personeelsbeleid. Er worden regelmatig opleidingen (voor verschillende branches) georganiseerd om een
korte inwerkperiode te garanderen en te voldoen aan de wettelijke richtlijnen. Vanzelfsprekend altijd in
overleg met werkgevers en werknemers.
Mocht iemand een carrière switch willen maken dan zorgt Flexible+ voor de benodigde opleiding
En tenslotte is Flexible+ de vraagbaak voor wet- en regelgeving m.b.t personeelsbeleid, uitzenden en
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detacheren. Een adviserende en ondersteunende rol behoort dan ook bij één van de kerntaken.

Zoekt u een baan met een bijbehorende opleiding dan kunt u contact opnemen met:

A.Kotterstraat 5 8102HZ Raalte
T 088-3103199
E: rick@flexibleplus.nl
I: www.flexibleplus.nl

donderdag 14 december 2017

Grote Clubactie

De prijsuitslag van de grote clubactie is bekend. De trekkingslijst kunt u vinden op
www.clubactie.nl/prijsuitslag.Wij willen alle lotenverkopers van de JO10, JO11, JO12 en JO13 voetbal en E
en D teams van de handbal van Wijhe ’92 hartelijk danken voor hun grote inzet. Het resultaat is geweldig! Er
zijn 1334 loten verkocht.
De totale netto-opbrengst van de grote clubactie is voor Wijhe’92: € 2.335,50
Verder willen we natuurlijk ook alle kopers hartelijk danken voor de steun aan onze club.

De beste lotenverkopers van Wijhe ’92 zijn:

1. Fleur Heijmerikx 70loten
2. Chiel van Vilseren 48 loten
3. Cas Doorn 40 loten
4. Jorn Dollenkamp 30 loten
5. Yara Weemink 27 loten
Zoé Nalis 27 loten

Deze lotenverkopers hebben inmiddels hun prijs gekregen.

donderdag 14 december 2017

Halve finale handbal live in De Verlenging

Onze handbaldames hebben de halve finale op het WK gehaald. Nu lijkt het ons leuk om deze wedstrijd
morgen samen in De Verlenging te gaan kijken! We hopen op een mooie pot met natuurlijk als resultaat een
plek in de finale!
Kom jij deze meiden samen met ons aanmoedigen? Iedereen is welkom. De Verlenging is vanaf 17.00 uur
geopend, om 17.30 uur begint de wedstrijd.
We hopen jullie morgen te zien!

woensdag 13 december 2017

Vacature: ambitieuze trainer voor de JO15-1

Voetbalvereniging Wijhe ’92 is voor het komende seizoen op zoek naar een ambitieuze trainer voor de
JO15-1.
Het team speelt momenteel in de 1e klasse en traint op de maandag- en de woensdagavond.
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De trainer die wij zoeken:
• Is bij aanvang van het seizoen 2017 – 2018 minimaal in bezit van de KNVB licentie UEFA C (TC III)
• Verzorgt de trainingen, coacht en begeleidt het team op wedstrijddagen
• Wil meewerken in een verdere ontwikkeling en uitvoering van het technisch beleid van Wijhe ‘92
• Coacht en ondersteunt collega trainers van de JO15-2 en JO15-3
• Is op een hedendaagse manier communicatievaardig naar zowel spelers, begeleiding, als bestuur
Wij bieden:
• Goede faciliteiten en materialen
• Marktconforme vergoeding

Indien u belangstelling heeft en denkt u aan bovenstaande criteria te voldoen, stuur dan uw korte motivatie
(inclusief CV) vóór 31 december naar: secretaris@wijhe92.nl.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ralph Mens (Hoofd Jeugdopleidingen) via
telefoonnummer 06 – 21 12 79 42.

zondag 10 december 2017

Vrienden van Wijhe '92 schenken AIR-Body's

De Vrienden van Wijhe '92 hebben ervoor gezorgd dat er mede door hun financiële steun zogenaamde 'AIR-
Body's zijn aangeschaft voor de club. Deze zwart-witte opblaasbare figuren waren gisteravond tijdens de
thuiswedstrijd van Gastvrij Wijhe Dames 1 voor het eerst te bewonderen in de sporthal. Daarna zul je ze
vaker kunnen tegenkomen op de trainingsvelden.

De Air-Body is een trainingsdummy, die ook in het profcircuit wordt ingezet. Het is een
lichaamsbeschermende trainingspartner voor full-contact training, ideaal voor zowel handbal- als
voetbaltrainingen. Door AIR-Body's in te zetten lopen spelers veel minder risico's om in trainingssituaties
geblesseerd te raken. Al met al zijn de AIR-Body's dus een aanwinst voor de club. Vrienden van Wijhe '92
bedankt!

zaterdag 9 december 2017

Afgelastingen i.v.m. slechte weer

In verband met het slechte weer zijn de voetbalwedstrijden morgen afgelast en daarmee ook de Crazy
Sunday!

De Vrienden van Wijhe '92 kunnen hun supporterssjaal daarom donderdagavond 14 december afhalen in De
Verlenging. De sjaals zijn ook los te koop voor 10 euro per stuk.

woensdag 6 december 2017

Heb jij al een Wijhe ’92 supporterssjaal?

Zondag 10 december is het Super Sunday bij Wijhe ’92: een gezellige middag voor alle seniorenteams onder
het genot van een drankje en muziek. Vrienden van Wijhe ’92 en sponsoren kunnen die middag in onze
kantine De Verlenging een supporterssjaal ophalen indien ze er niet bij waren op 15 november j.l. Deze
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exclusieve supporterssjaal is ook los te koop voor € 10,= per stuk.

Natuurlijk krijgt iedereen die zich aanmeldt als Vriend van Wijhe ’92 ook een sjaal. Wees er dus bij op
zondag 10 december van 12.30 – 17.00 uur in de kantine. Mocht je dan verhinderd zijn, dan kun je
donderdagavond 14 december tussen 20.00 en 22.00 uur alsnog in de kantine terecht om je Wijhe '92
supporterssjaal op te halen.

maandag 4 december 2017

Vertrouwenspersoon gezocht!

Ook bij sportverenigingen komen af en toe grensoverschrijdende gedragingen voor. Kan dan bijvoorbeeld
gaan om pesten, integriteitschendingen, discriminatie of (seksuele)intimidatie. Onderwerpen die niet
makkelijk bespreekbaar zijn, maar wel erg hard nodig zijn om besproken te worden. Dit kan door de inzet
van een vertrouwenscontactpersoon binnen een vereniging wellicht laagdrempelig worden. Wijhe ’92 wil
proberen dergelijke incidenten en de negatieve effecten die dit heeft voor degene die dit ondervindt zoveel
mogelijk te beperken. Het bestuur is daarom op zoek naar iemand die de functie van vertrouwenspersoon wil
innemen, waar (jeugd) leden of vrijwilligers die last hebben van ongewenste gedragingen van een ander
terecht kunnen voor een luisterend oor en/of een advies.
Wanneer iemand interesse heeft om de functie van vertrouwenspersoon bij Wijhe ’92 in te vullen dan wordt
deze verzocht contact op te nemen met John Voppen (secretaris@wijhe92.nl) .
Het is ook mogelijk dat u eerst op kosten van de vereniging een cursus van 2 dagdelen volgt via NOC*NSF
om goed voorbereid te worden op deze functie.

zondag 3 december 2017

Contractverlenging Jan Plagman

Jan Plagman is ook volgend seizoen (2018 - 2019) de trainer van het 2e voetbalteam bij Wijhe ’92. Het
Technisch Hart van Wijhe’92 heeft na goede gesprekken met de spelers van het 2e team het Voetbalbestuur
geadviseerd het aflopende contract van Jan met één jaar te verlengen. Het Voetbalbestuur heeft dit advies
overgenomen. Het 2e team geeft aan dat Jan heel goed is in de omgang met de spelers en mede daardoor
wordt er met heel veel plezier getraind. Dat plezier is ook bij de wedstrijden terug te zien en de resultaten zijn
er ook naar. De samenwerking van Jan met hoofdtrainer Hans van der Hoop en assistent-trainer Arjan van
Weenum verloopt uitstekend.

Jan Plagman over zijn contractverlenging: “Een goed gesprek met het Technisch Hart en het vertrouwen dat
mijn groep heeft uitgesproken heeft mij doen besluiten om mijn contract te verlengen. Het 2e is een fijne
groep om te trainen en de prima samenwerking met Hans van der Hoop maakt voor mij dat ik het goed naar
mijn zin heb bij Wijhe '92.”

We zijn blij dat we nu al het contract hebben verlengd met Jan Plagman. Door de verlenging van Jan is de
continuïteit gewaarborgd bij het 2e team. Dit biedt ons als Wijhe ’92 perspectief op seizoen 2018 - 2019 en
we wensen Jan veel succes en plezier!

Namens Wijhe ’92,

Laurens Spijkerman
Voorzitter Technisch Hart
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woensdag 29 november 2017

Collectief voordeel bij Salland Zorgverzekeringen

Dit jaar doet Wijhe ’92 mee aan de clubactie van Salland Verzekeringen. Dit betekent dat alle leden van
Wijhe ’92 en alle gezinsleden met hetzelfde woonadres kunnen profiteren van het Wijhe ’92-collectief. Dus
ook ouders van sportende kinderen, die zelf geen lid zijn van de club. Het Wijhe ’92 collectief geeft een
aantrekkelijke korting op een zorgverzekering van Salland Verzekeringen. Zo heb je al een
basiszorgverzekering voor 101,50 euro, maar ook aanvullende verzekeringen zijn mogelijk. De premie van
Salland Verzekeringen is erg gunstig ten opzichte van veel andere grote verzekeraard met een vergelijkbaar
pakket. De zorg is daarnaast lokaal gecontracteerd. Mensen die een zorgverzekering bij Salland
Verzekeringen afsluiten scoren bovendien voor de club: Wijhe ’92 ontvangt een bedrag voor de clubkas.
Meld je uiterlijk 31 december 2017 aan en scoor voor onze club via www.salland.nl/wijhe92.

maandag 27 november 2017

Tara te Wierik en Elien Schutte in definitieve selectie KNVB meiden
Noord/Oost

Tara te Wierik, bij Wijhe '92 spelend in JO13-1,heeft zich weten te spelen in de definitieve selectie van de
KNVB meiden JO14 Noord/Oost.
Hierdoor mag zij op woensdag 29 november in Barneveld een drieluik spelen tegen de afdelingen Zuid en
West.

Ook Elien Schutte, bij Wijhe '92 spelend in JO15-1 heeft zich in de definitieve selectie van de KNVB
Noord/Oost weten te spelen, alleen zij komt uit voor de JO15.
Zij heeft op 31 oktober reeds een drieluik gespeeld tegen de afdelingen Zuid en West.

We zijn als Wijhe '92 trots op deze speelsters en wensen ze veel succes.

zondag 26 november 2017

Nieuwe tassen G-voetbalteam

Het G-voetbalteam heeft nieuwe wedstrijdtassen ontvangen van hun sponsor Ygdrasil. Het team was erg toe
aan vervanging van de oude tassen en is dan ook erg blij met het gulle gebaar van hun sponsor. Het team
bestaat momenteel uit 21 spelers en 5 begeleiders en samen zijn ze elke week lekker sportief bezig.

Gezamenlijk bereiden zij zich weer voor op deelname aan de Special Olympics Nationale Spelen, die
komend jaar in de Achterhoek plaats vindt op 8, 9 en 10 juni 2018. De verrichtingen van het team zijn te
volgen via hun Facebookpagina ‘G-Voetbal Wijhe92’.

zaterdag 25 november 2017

Contractverlenging Arjan van Weenum

Arjan van Weenum zal ook volgend seizoen (2018 - 2019) de assistent-trainer zijn van het 1e voetbalteam bij
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Wijhe ’92. Na goede gesprekken tussen het Technisch Hart, spelers van het 1e team en hoofdtrainer Hans van
der Hoop is besloten om ook het contract met assistent-trainer Arjan van Weenum te verlengen. Zowel
spelers van het 1e team en ook hoofdtrainer Hans van der Hoop vinden het plezierig dat Arjan van Weenum
ook komend seizoen de assistent zal zijn. Het Voetbalbestuur heeft het positieve advies van het Technisch
Hart dan ook opgevolgd om het contract te verlengen.

Arjan van Weenum over zijn contractverlenging: “Ook ik ben blij aankomend seizoen weer deel uit te maken
van de technische staf van het 1e elftal van Wijhe '92. Samen met de hoofdtrainer Hans van der Hoop is vorig
seizoen begonnen om met de selectie een nieuw elftal op te bouwen. Dit is nog lang niet af en de
samenwerking met beiden smaakte naar meer. Tevens kan ik met de coaching en begeleiding van O21 de
jeugd al laten proeven aan 'het stapje hoger' om zo de aansluiting met de 1e selectie wat makkelijker te
maken. Al met al heb ik dus veel zin in om er een jaar aan vast te plakken.”

We wensen Arjan wederom een goed jaar toe en een plezierige samenwerking met spelers en hoofdtrainer!

Namens Wijhe ’92,

Laurens Spijkerman
Voorzitter Technisch Hart

woensdag 22 november 2017

Dinsdagavond 28-11 bekerwedstrijd | Wijhe '92 1 - Berkum

Om 20:00 uur speelt Wijhe '92 haar bekerwedstrijd tegen Berkum.

dinsdag 21 november 2017

Op zoek naar een nieuwe sportieve uitdaging!

Bij zowel de senioren als bij de juniorenafdeling van de voetbal zijn we met spoed op zoek naar nieuwe
scheidsrechters.

Wij hebben dit seizoen minder de beschikking over een aantal scheidsrechters. Er zijn scheidsrechters
geblesseerd, een aantal heeft aangegeven wat minder te willen fluiten. Bij de seniorenafdeling fluiten
momenteel uit nood elk weekend enkele spelers. Anders kunnen wij het niet meer rond krijgen. Deze spelers
willen zelf ook graag hun eigen wedstrijden spelen.

Mocht iemand nog suggesties hebben voor mensen die we kunnen vragen om te fluiten, dan horen wij dat
ook graag.

Wie vragen, interesse of suggesties heeft, kan zich melden bij Carla Verheyen. (06-37455871) of Tonnie
Grave (0570-521691)

Het volgen van een scheidsrechterscursus/krijgen van begeleiding behoort tot de mogelijkheden.

maandag 20 november 2017

Gerard Koetsier en Adrie Bolijn benoemd tot leden van verdienste
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Tijdens de Algemene Ledenvergadering werden Gerard Koetsier en Adrie Bolijn in het zonnetje gezet en
werden beiden benoemd tot lid van verdienste voor hun jaren lange inzet voor Wijhe ‘92.

Gerard Koetsier
Gerard is al zo’n 25 jaar vrijwilliger. Hij heeft diverse functies binnen de vereniging vervuld. De eerste jaren
was hij jeugdleider en jeugdtrainer. Daarna werd hij als onderwijzer van een basisschool in Olst gevraagd als
voorzitter van de jeugdcommissie. Hij kon goed immers goed met kinderen en mensen omgaan en heeft die
functie een aantal jaren met verve vervuld. Het grootste gedeelte van zijn vrijwilligersloopbaan bij Wijhe ‘92
was Gerard echter jeugdscheidsrechter. Dit vond hij altijd prachtig, hield hem in conditie en dit was en is nog
steeds zijn lust en zijn leven. Op dit moment fluit hij elke zaterdag nog steeds zijn wedstrijdjes bij de
junioren. Bij zonnig weer altijd met een petje op. Dat doet hij dan in zijn eigen stijl en altijd goed gehumeurd.
Jeugdteams weten ook als ze Gerard als scheidsrechter hebben: dan zit het wel goed. Hij overziet het spel nog
steeds goed en kan goed inschatten wat de wedstrijden nodig hebben. Wedstrijden lopen bij hem ook zelden
uit de hand. En dan na de wedstrijd altijd even een gezellig een paar biertjes drinken aan de bar met andere
scheidsrechters.
Gerard heeft ook zitting in de scheidsrechterscommissie en vanuit die functie begeleidt hij jonge beginnende
scheidsrechters. De jeugd plezierig laten voetballen, daar doet Gerard het met name allemaal voor.
Na het met vroeg pensioen gaan als groepsleerkracht heeft Gerard er nog een paar vrijwilligersfuncties bij
gedaan. Zo kun je hem donderdagmorgen bij de Beheersgroep tegen komen en helpt mee met het
onderhouden van de velden en de accommodatie. Verder is hij één van degenen die in het wasteam zitten.
Beurtelings verzorgt hij de was van de selectieteams. En dat alles zonder vragen te stellen aan bestuurders en
door zelf verantwoordelijkheid te nemen.

Gerard is in de loop der jaren een echte clubman geworden. Altijd bereidwillig, ‘goed te passe’ en is nergens
te beroerd voor. Als de club hem nodig heeft, staat hij klaar.

Terug kijkende op de vele vrijwilligersjaren dan kan Gerard gekenmerkt worden als een veelzijdige en
betrokken vrijwilliger die verschillende functies vervulde voor met name de jeugd en bij de voetbalafdeling.
Voor Gerard zijn jarenlange verdiensten wil de vereniging hem van harte bedanken. Unaniem heeft het
hoofdbestuur dan ook besloten om hem te benoemen als lid van verdienste van Wijhe ’92.

Adrie Bolijn
Adrie is vrijwilliger geworden bij Wijhe ’92, omdat twee van zijn zoons voetbalden en hij vindt dat je dan
ook een steentje moet bijdragen aan het draaiende houden van de vereniging. Zijn steentje heeft hij zeker
bijgedragen de afgelopen 17 jaar!
Adrie is in het jaar 2001 voorzitter geworden van de jeugdcommissie van de voetbal. Ook was hij toen
afgevaardigde van de jeugd bij het hoofdbestuur. Met zijn achtergrond uit het onderwijs en met zijn
managementervaring was hij de ideale persoon voor die functie.
Adrie is een man die denkt in structuren. In 2005 was het Adrie die een nieuwe verenigingsstructuur
initieerde, zoals wij die nu nog kennen. Dit leidde tot het afslanken van het hoofdbestuur, zodat er meer op
hoofdlijnen bestuurd kon worden. Ook kwam er daardoor een voetbalafdeling en er ontstond een
Voetbalbestuur, waarvan Adrie voorzitter werd. Onder zijn leiding kwamen er twee voetbalbeleidsplannen
van de grond en groeide de voetbalafdeling enorm. Veel nieuwe jeugdleden melden zich aan en G-voetbal en
dames –en meisjes voetbal bloeiden op. Ook sportief gezien ging het Wijhe ‘92 goed in de tijd van zijn
voorzitterschap> het 1e voetbalteam klom op van de 5e naar de 2e klasse.
Vanuit zijn functie als hoofdbestuurslid heeft Adrie ook actief bijgedragen aan het vormgeven van het SPOC.
Hij bracht hier zijn expertise in en een brede helicopterview, maar wist telkens ook de belangen van Wijhe
’92 bij de gemeente weer voor het voetlicht te brengen zoals de parkeervoorziening en de tribune.
Als persoon en bestuurder kenmerkte Adrie zich als iemand met een brede visie, een echte opbouwer, een
man die graag stapje voor stapje en via de weg van de geleidelijkheid zaken verbetert. Iemand die goed kan
relativeren en bovenal een aimabel persoon, die goed oog heeft voor belangen die spelen. Adrie slaagde er
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altijd weer in om de relaties met anderen goed te houden.
Na 12 jaar bestuurslid te zijn geweest vond Adrie dat het goed is geweest en dat het tijd werd voor een
opvolger met nieuwe ideeën. Hij bleef wel actief als vrijwilliger. Zo coördineerde hij enkele jaren de
scheidsrechterszaken en op dit moment coördineert hij nog het gastheerschap voor de bestuurders van dienst
voor wedstrijden van het 1e voetbalteam. Ook werd hij voorzitter van de projectgroep die als opdracht mee
kreeg om elk lid een steentje te laten bijdragen binnen de vereniging. Deze projectgroep die geleidelijk aan
werd omgedoopt in Talentenplan was er één van de lange adem. Maar ook dat kenmerkt Adrie: hij geeft niet
op voor zijn club Wijhe ‘92.
Voor Adrie zijn jarenlange verdiensten en zijn rood-witte hart wil de vereniging hem van harte bedanken.
Unaniem heeft het hoofdbestuur dan ook besloten om hem te benoemen als lid van verdienste van Wijhe ’92.

donderdag 16 november 2017

Contractverlenging Hans van der Hoop

Na goede en openhartige gesprekken tussen het Technisch Hart, voorzitter Voetbalbestuur en trainer Hans van
der Hoop is besloten om wederom tot contractverlenging over te gaan. Dit betekent dat Hans van der Hoop
bij Wijhe '92 blijft en ook in seizoen 2018 – 2019 de hoofdtrainer van het 1e selectieteam voetbal is.

Ook de spelers van het 1e waren unaniem in hun keuze om verder te willen gaan met Hans. Van der Hoop
geeft duidelijkheid en stimuleert de groep voetballers. Er is een eenheid tussen de mix van jonge,
getalenteerde spelers en de meer ervaren spelers van het 1e team.

Binnen Wijhe ’92 is afgelopen seizoen de start gemaakt met een verdere professionaliseringsslag. Er zijn al
mooie stappen gemaakt en Hans heeft aangegeven het Voetbalbestuur verder te willen ondersteunen in de
stappen die nog gemaakt moeten worden. Dit geeft aan dat de betrokkenheid van Hans bij Wijhe ’92 verder
gaat dan alleen het hoofdtrainerschap. Voor het Voetbalbestuur is dit van toegevoegde waarde.

Hans van der Hoop over zijn contractverlenging: “Ik ben verheugd nog minimaal anderhalf jaar hoofdtrainer
te mogen zijn van Wijhe ’92. Deze beslissing heb ik niet zonder slag of stoot genomen. Weloverwogen blijf
ik met veel plezier samenwerken met een enthousiaste en talentvolle spelersgroep. Uitdaging blijft het verder
ontwikkelen van de groep op voetbaltechnisch en mentaal gebied. Sportief beleven wij nu even een mindere
periode. Prettig is dan de positieve houding van de supporters, het Voetbalbestuur en Technisch Hart,
waardoor ik de bevestiging krijg graag nog langer aan de club verbonden te willen zijn”.

Met veel vertrouwen bouwen we samen met Hans verder aan een goed sportklimaat bij Wijhe ’92. Hans,
succes met het 1e team, veel succes tot en met seizoen 2019!

Namens het Bestuur van Wijhe ’92,

Alexander Westenbrink
Voorzitter Voetbalbestuur

woensdag 15 november 2017

Wedstrijdverslag Vido - Gastvrij/Wijhe'92
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Afgelopen zaterdag stond de wedstrijd tegen Vido op het programma. Na het verlies zaterdag tegen VVW en
dinsdag in de beker tegen OBW hadden we wat goed te maken. Na dik twee uur in de bus kwamen we aan in
Purmerend. De sporthal was nieuw en een aantal van ons waren nog nooit zo onder de indruk geweest van
een sporthal. Afgelopen donderdag hebben we videobeelden gekeken en we wisten wat ons te wachten stond.
Een snelle ploeg met een open dekking en een aantal goede systemen in de aanval. Na een peptalk van Egon
begonnen we vol goede moed aan de wedstrijd en we scoorden al snel de 0-1. Helaas stokte onze
doelpuntenmachine daar, want al snel was het 7-1 voor Vido. Langzamerhand kwamen we steeds dichterbij
maar door veel fouten in de aanval konden zij veel breakouts lopen en liepen ze steeds weer weg. Gelukkig
stond Susan een goede wedstrijd te keepen en heeft ze nog een aantal open kansen van Vido om zeep
geholpen. Bij rust was het dan ook 17-12 in het voordeel van Vido. Er was nog niks aan de hand en de
wedstrijd kon zeker nog in ons voordeel beslist worden. We moesten alleen zuiniger omgaan met de bal in de
aanval en echt als een team gaan verdedigen. Zo gezegd, zo gedaan en met nog 9 minuten op de klok
scoorden we de gelijkmaker 22-22. Helaas ging het toen als nog mis en konden zij door fouten van ons in de
aanval net als aan het begin van de wedstrijd een aantal break-outs lopen en verloren we de wedstrijd met
27-22. Na een slechte eerste helft hebben we ons in de tweede helft goed herpakt en is het jammer dat we ons
zelf daarvoor niet hebben beloond. De volgende wedstrijd is uit tegen SEW 2 en we gaan er alles aan doen
om dan wel twee goede helften te spelen.

donderdag 9 november 2017

10e editie CARE IJssel Trophy scoort!

Ieder jaar wordt de CARE IJssel Trophy na afloop door alle deelnemers beoordeeld door middel van een
enquête. Dit doet mede-organisator Euro-Sportring bij al haar toernooien en altijd scoort de CARE IJssel
Trophy goede cijfers. De jubileum editie van dit jaar heeft echter fantastisch gescoord en kreeg van de
deelnemers gemiddeld een 9,5! Hier mee heeft de CARE IJssel Trophy het hoogste cijfer behaald van alle
door
Euro-Sportring in 2017 georganiseerde toernooien in Europa. Een resultaat waar een iedereen die een
bijdrage heeft geleverd met trots naar kan kijken. Komend jaar zal het toernooi plaatsvinden op 11 en 12 mei,
dus… zet het in je agenda – als je dat al niet gedaan had en dan maken we er met z’n allen weer een
fantastisch toernooi van!

woensdag 8 november 2017

Jaarverslag 2016-2017 en agenda ALV

Wilt u weten hoe er invulling is gegeven aan de speerpunten/doelstellingen gepresenteerd vorig jaar op de
ledenvergadering? Of wat de sportieve hoogte- en dieptepunten waren? Hoeveel leden we hebben?

In het jaarverslag 2016-2017 blikken we terug op afgelopen seizoen maar ook worden de doelstelling voor
het komende seizoen uitgelicht. Heeft u hierover vragen? Kom dan op 15 november naar ons jaarlijkse
algemene ledenvergadering (ALV).

Het jaarverslag van 2016-2017 kunt u hier downloaden. De agenda van de ALV vindt u hier.

maandag 6 november 2017

Sponsoren en trainingspakken
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Trainingspakken voor teams gaat niet via de kledinglease. Indien een team een sponsor zoekt voor de
trainingspakken dan eerst contact opnemen met de voorzitter van Sponsorcommissie Wilco Overweg
(dubbelw@yahoo.com). Dit om te voorkomen dat bestaande sponsoren van meerdere kanten vanuit Wijhe
’92 worden benaderd. Indien met een nieuwe sponsor afspraken gemaakt zijn over de sponsoring van
trainingspakken dan dit doorgeven aan de Sponsorcommissie. Heb je vragen hierover neem dan gerust
contact op met de Sponsorcommissie.

Namens de Sponsorcommissie Wijhe ’92

Gerrit Pieter Roetert Steenbruggen

vrijdag 27 oktober 2017

TRAINERS / LEIDERS VOOR VOETBAL GEZOCHT!

Het seizoen 2017-2018 is al in volle gang, maar we hebben helaas nog steeds niet de trainers voor alle teams
volledig kunnen invullen.
De volgende posities zijn nog vacant:

-        Trainer JO17-2 donderdag (19:00-20:15) – is tot de winter ingevuld
-        Trainer JO17-3 donderdag (19:00-20:15) – is tot de winter ingevuld
-        (een tweede) Trainer JO17-4 dinsdag of donderdag (19:00-20:15)
-        (een tweede) Trainer JO13-2 maandag of woensdag (17:45–19:00)  
-        (een tweede) Trainer JO13-3 maandag of woensdag (17:45–19:00)

De nood is hoog; ook vanuit de aanmeldingen Talentplan hebben we voor de genoemde vacatures nog niet de
goede match kunnen vinden.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Radboud Hendriks (Voorzitter Technische commissie), per
mail radboud.hendriks@marineharvest.com of via telefoonnummer 06 - 543 111 81.

woensdag 25 oktober 2017

ALV gecombineerd met avond voor Vrienden van Wijhe '92

Op woensdag 15 november van 19.00 tot 20.30 uur is onze jaarlijkse algemene ledenvergadering (ALV) in
‘De Verlenging’. De ALV wordt gecombineerd met een avond voor Vrienden van Wijhe’92 en sponsoren
waar onder andere oud-voetballer en trainer René Eijkelkamp spreekt.

ALV
Op de agenda van de ALV staan de gebruikelijke onderwerpen zoals de bespreking van het jaarverslag. De
kascommissie doet verslag en het resultatenoverzicht en de begroting worden uiteengezet. In het bijzonder
wordt aandacht gevraagd voor de bestuurlijke nood bij onze club. Daarom wordt getracht tijdens de ALV een
brainstormgroep bestuurskracht te formeren. Tot slot komt er een update en eerste evaluatie van het
Talentenplan, waarbij leden verplicht taken moeten uitvoeren bij de club. De invoering van het Talentenplan
heeft afgelopen zomer plaatsgevonden en draait dit seizoen dus voor het eerst. Alle leden en vrijwilligers
vanaf 16 jaar zijn van harte uitgenodigd voor de ALV. De volledige agenda en het jaarverslag zijn na 1
november hier op de site te vinden.

Sprekers bij Vrienden van Wijhe ‘92
Exclusief voor de Vrienden van Wijhe ’92 wordt aansluitend op de ALV een leuke avond georganiseerd door
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de sponsorcommissie en Vrienden van Wijhe ‘92. Bas Kamphuis, algemeen directeur van onze nieuwe
hoofdsponsor PCI spreekt, maar ook oud-voetballer en trainer René Eijkelkamp geeft een presentatie. Na
afloop is er tijd om zowel René Eijkelkamp als de eveneens aanwezige Gerard Marsman, directeur van de
belangenvereniging Coaches Betaald Voetbal, vragen te stellen. Inloop vanaf 20.30 uur en sluiting omstreeks
22.30 uur.

woensdag 18 oktober 2017

Wedstrijdverslag Gastvrij/Wijhe'92 - D.S.O.

Op 14 oktober stond onze tweede thuiswedstrijd op het programma.
Na een ongelukkige wedstrijd tegen Kwiek vorige week was het doel een en ander recht te zetten.
Voor de wedstrijd wisten we dat DSO altijd veel scoort maar ook veel doelpunten tegen krijgt. Taak aan ons
dus om de dekking goed neer te zetten en aanvallend goed af te ronden.
Nadat Mini vd week Merel het eerste doelpunt had gescoord was het aan ons. Aanvallend liep het redelijk
maar in de dekking hadden we af en toe flink het nakijken. Af en toe hadden we flink moeite met het spel van
de cirkelspeelster en de goede druk die werd gespeeld door DSO zodat de hoeken erg vrij gespeeld werden.
Aanvallend konden we veel gaten in de dekking vinden en mooie aanvallen spelen.
Het spel golfde de hele wedstrijd op en neer. Door een aantal tijdstraffen aan de kant van DSO konden we een
klein gaatje slaan voordat we de rust ingingen.
Ruststand 19-17.
In de tweede helft was het vooral een 'ren' wedstrijd door het snelle tempo wat werd gespeeld. Dit leverde
mooie aanvallen op maar ook een aantal verkeerde passes waardoor we een aantal breaks tegen kregen.
5 minuten voor het einde van de wedstrijd konden we een definitief gat slaan en zo de twee punten in Wijhe
houden!
Eindstand: 37-34
Volgend weekend zijn we vrij. 29 oktober spelen we tegen DOS in Emmercompascum.
Er zal een bus gaan, wie mee wil kan zich aanmelden bij Karin Leerkes.

Doelpunten: Pauline 13, Marloes 5, Lisan 5, Aniek 4, Sanne 4, Anouk 3, Eline 2, Maud 1

woensdag 18 oktober 2017

Interne trainerscursus bij Wijhe’92

Bij Wijhe’92 is het geven van techniektraining een belangrijk onderdeel van iedere jeugdtraining! Om er voor
te zorgen dat iedere jeugdtrainer bij Wijhe’92 dit goed weet toe te passen binnen iedere training, starten wij
bij Wijhe’92 met een interne trainerscursus voor jeugdtrainers. De cursus is de basis voor het geven van een
goede techniektraining. Train je bij Wijhe’92 een jeugdteam van O6 tot O15? Schrijf je dan nu in!

De cursus wordt gegeven op:
Dinsdagavond 14, 21 en 28 november 2017 van 19.15 uur tot uiterlijk 21.00 uur. De cursus bestaat iedere
avond uit een deel praktijk en een deel theorie. Dus graag in sportkleding aanwezig.
De cursus zal worden gegeven door Ralph Mens, Hoofd Jeugdopleiding bij Wijhe’92.

Geef je op bij een lid van de technische commissie per leeftijdscategorie:
O6-O10 bij Edwin Schutte
O11-O13 bij Paco Platenkamp
O13-O15 bij Henri Liefers
Of rechtstreeks via mail/telefoon/Whats-app bij Ralph Mens, Hoofd Jeugdopleiding Wijhe’92:
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Ralph.marlies@concepts.nl
Tel.: 0621127942

maandag 9 oktober 2017

Wedstrijdverslag handbal Kwiek 2 – Wijhe 1

Zondag 8 oktober, Kwiek uit. Met volle moed vertrokken wij richting Raalte. De eerste uitwedstrijd van het
seizoen én de enige wedstrijd in de buurt. Dus aan ons om er ook voor het publiek een mooie pot van te
maken! Na vorige week een goede wedstrijd te hebben gespeeld tegen DFS Arnhem, was de taak aan ons om
deze lijn vandaag door te zetten.

Na een week goed trainen én de nodige struggles met hars te hebben overwonnen (ja, het blijft plak spul)
waren wij klaar voor de wedstrijd. Tijdens de voorbespreking was één ding duidelijk, die twee punten nemen
wij mee naar huis.

Na het eerste fluitsignaal werden wij echter al snel met de neus op de feiten gedrukt en liepen wij al snel
tegen een 5-1 achterstand aan. Kortom het liep niet zoals gepland. Het vizier stond niet op scherp en er werd
veel onnodig balverlies geleden waar Kwiek goed van profiteerde. Het einde van de tweede helft begonnen
we beter te spelen, maar we konden de achterstand nog niet goedmaken. Gelukkig keepte Susan wel een
wereld pot waardoor de achterstand niet nog groter werd. Ruststand 14-6.

Gelukkig is er een tweede helft waarin we nog het een en ander recht zouden kunnen zetten. We speelden
deze helft met veel meer lef, we konden elkaar beter vinden en er werden mooie kansen gecreëerd. Ook stond
de dekking veel beter waardoor Kwiek onrustiger begon te spelen. Dit gaf ons de kans om weer beter terug te
komen in de wedstrijd. Het was een gekke tweede helft waarbij het gele kaarten en twee minuten regende. In
deze fase lieten we ons de kop niet gek maken, zelfs met 3 of 4 speelsters hebben wij ons hier goed
uitgespeeld. Ondanks dat we de tweede helft stukken beter hebben gespeeld, hebben we de achterstand niet
kunnen verkleinen. Eindstand 25-15.

Aanstaande dinsdag 10 oktober, spelen wij om 19.30 uur thuis tegen Nieuw Heeten voor de beker.

Wij hopen ook dan weer op jullie support!

maandag 9 oktober 2017

Voorlichting ontwikkelingsproblematiek bij Wijhe`92 

Op dinsdag 17 oktober organiseert Wijhe ’92 in samenwerking met Pro Juventus vanaf 20.15 uur een
avond over ontwikkelingsproblematiek in onze kantine ‘De Verlenging’. Trainers, leiders en
coördinatoren van zowel de handbal als voetbal krijgen voorlichting over ADHD en autisme.

Mieke Rademaker en Nadie Beijaard van Pro Juventus verstrekken informatie over wat beide
ontwikkelingsstoornissen precies inhouden (o.a. hoe vaak het voor komt en hoe het ontstaat). Daarnaast gaan
ze in op welke problemen kinderen met ADHD en autisme kunnen ervaren in het dagelijks leven en specifiek
op het sportveld. Tot slot worden tips en do's en don'ts gegeven aan de aanwezigen zodat zij weten hoe ze het
beste een speler kunnen ondersteunen met ADHD/autisme en ook wat ze vooral niet moeten doen.

Wijhe ’92 is een sportvereniging voor iedereen. Steeds vaker sporten ook kinderen en volwassenen met een
ontwikkelingsstoornis bij onze club. Reden voor Wijhe ’92 om de samenwerking met ‘het Lab’ van de
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Wijhese vestiging van Pro Juventus te zoeken. Pro Juventus is een centrum voor jeugd- en
volwassenenpsychiatrie en biedt zowel diagnostiek als behandeling aan binnen de generalistische basis-ggz
en de gespecialiseerde ggz.

maandag 2 oktober 2017

Seniorencommissie

Met ingang van heden maakt Peter Geerligs deel uit van de seniorencommissie. Hij gaat de rol van vice-
voorzitter op zich nemen. Vanuit deze functie gaat hij vooral mij ondersteunen bij tal van werkzaamheden.
Verder regelt en coördineert hij zaken rondom speciale activiteiten binnen de seniorenafdeling. Hij blijft ook
gewoon leider van het 7e team. We wensen hem veel succes in zijn nieuwe functie.

Namens de seniorencommissie,
Hennie Koekoek

donderdag 28 september 2017

Open trainingen handbaljeugd

Is handbal iets voor jouw (klein)kind? Hij of zij is welkom tijdens de gratis open trainingen die Gastvrij
Wijhe '92 organiseert op drie woensdagen in oktober.

Aanmelden is niet nodig, kom gewoon gezellig langs. Als je je sportkleding en zaalschoenen meeneemt mag
je gewoon meedoen.

WIE: 5, 6, 7 en 8-jarigen
WANNEER: 4, 11 en 18 oktober
WAAR: Sporthal De Lange Slag
TIJD: 17.30 tot 18.30 uur

vrijdag 22 september 2017

Beltona voetbalcompetitie

De Beltona Beloften Competitie is een competitie, waarin spelers tot en met 21 jaar voetbalervaring opdoen
in wedstrijden op een hoger niveau. Per seizoen worden er zes wedstrijden gespeeld, waarvan drie thuis- en
drie uitwedstrijden. De teams worden ingedeeld in regionale poules. Aan het einde van het seizoen is er
tenslotte nog een finaledag bij de organiserende vereniging Sparta Enschede.

Wijhe '92 is dit seizoen (2017-2018) ingedeeld in poule G en speelt tegen ZAC, Diepenveen en HTC.

Wedstrijden zijn op:
Dinsdag      10-10-2017 ZAC - Wijhe '92 20.00 uur
Dinsdag      31-10-2017 Wijhe '92 - Diepenveen 19.30 uur
Dinsdag      21-11-2017 HTC - Wijhe '92 19.30 uur
Dinsdag      12-12-2017 Wijhe '92 - ZAC 19.30 uur
Woensdag  24-01-2018 Diepenveen - Wijhe '92 20.00 uur
Dinsdag      13-02-2018 Wijhe '92 - TC  19.30 uur
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Wijzigingen voorbehouden!

Meer informatie is te vinden op de website van de organiserende vereniging "Sparta Enschede". 

woensdag 20 september 2017

Passe-partout thuiswedstrijden Gastvrij Wijhe '92 Ds 1

Het nieuwe handbalseizoen van Dames 1 van Gastvrij Wijhe ’92 is begonnen en de eerste thuiswedstrijd
wordt 30 september om 20.15 uur gespeeld. Net zoals vorig seizoen kan een passe-partout voor €20 worden
gekocht. Deze passe-partout geeft toegang tot alle 11 thuiswedstrijden van Dames 1. Er wordt normaliter €3
entree geheven voor bezoekers vanaf 16 jaar en niet-leden van Wijhe '92. Het is dus voordelig om de passe-
partout te kopen als je trouw de wedstrijden bezoekt.

De thuiswedstrijden van Dames 1 in sporthal De Lange Slag mogen altijd op veel belangstelling rekenen.
Onder leiding van trainer/coach Egon Floors en assistent-coach Sharina van Dort komt het team voor het
tweede jaar uit in de tweede divisie A. De passe-partout is overigens niet geldig voor bekerwedstrijden.

maandag 18 september 2017

Wijhe ‘92 start unieke spaaractie met Albert Heijn Boomgaard

Exclusief bij Albert Heijn Boomgaard Wijhe kunnen klanten sparen voor gratis fanartikelen van Wijhe ’92.
Van 30 september tot en met 26 november 2017 ontvangen klanten bij elke 10 euro aan boodschappen 1
gratis spaarzegel. Hiermee kunnen zij helemaal voor niets gepersonaliseerde en bruikbare clubartikelen
bestellen. Met iedere zegel die wordt verzilverd steunt iemand onze club.

Opnieuw handen ineen
“Vanwege het 25-jarig bestaan van zowel Albert Heijn Boomgaard als Wijhe ’92 hebben we besloten de
handen weer ineen te slaan en deze actie op te zetten. Enkele jaren geleden hebben we de succesvolle
voetbalplaatjesactie opgezet en nu, ter gelegenheid van onze jubilea, wilden we weer wat doen”, aldus Gerrit
Boomgaard. Mensen kunnen sparen voor onder andere een broodtrommel, flipflops of een muismat met
daarop de foto van een jeugdspeler van Wijhe ’92, of het clublogo. Natuurlijk kunnen naast leden van de
sportclub, ook anderen sparen voor fanartikelen van hun kind, kleinkind of favoriete speler. Boomgaard: “Het
is echt een hele originele actie en wie weet ook heel leuk met het oog op de feestdagen.”

Iedereen op de foto
Aanstaande zaterdag 23 september worden alle jeugdleden in wedstrijdtenue op de foto gezet. Eén leider van
elk jeugdteam is via WhatsApp al geïnformeerd over het tijdstip van de fotosessie. Locatie voor de fotosessie
is de kleedkamers van Wijhe’92. 

Sponsorcommissie Wijhe ’92 en Albert Heijn Boomgaard Wijhe

Hans Willemsen
Wilco Overweg
Gerrit Boomgaard
Christa Boerdam
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woensdag 13 september 2017

Vacatures bij de afdeling voetbal

Wie vult deze leuke vacatures in? Wie kent iemand die hier uitermate geschikt voor is?

1. Voorzitter Jeugdcommissie (afdeling voetbal), tevens lid van voetbalbestuur

Korte taakomschrijving: Geeft leiding aan de jeugdcommissie van de voetbal, neemt zitting in het
voetbalbestuur en draagt bij aan het voetbalbeleid.

2. Coördinator jeugd onder de 19 jaar +
3. Coördinator jeugd onder de 17 jaar

Korte taakomschrijving: Zorgt voor afstemming en uitvoering van de organisatorische voetbal aspecten van
teams onder de 19 jaar respectievelijk onder de 17 jaar

4. Keeperscoördinator
Korte taakomschrijving: Zorgt voor afstemming en uitvoering van de organisatorische aspecten ten behoeve
van de keepers.

Informatie en aanmeldingen: bij Radboud Hendriks of John Voppen

maandag 11 september 2017

6e editie Bitterballentoernooi

Aanstaande woensdag 13 september wordt voor de zesde keer het 'Bitterballentoernooi' georganiseerd door
de recreanten handbaldames van Wijhe '92. Het toernooi dankt zijn naam aan de bitterballen die, inmiddels
traditiegetrouw, worden gegeten na afloop van de wedstrijden. Uit de gehele regio doen diverse recreanten
handbalteams mee. Het toernooi luidt onofficieel de aftrap van het nieuwe handbalseizoen in en mag elk jaar
rekenen op veel belangstelling.

Een ieder die een kijkje wil komen nemen is vanaf 19.00 uur van harte welkom in sporthal De Lange Slag.

donderdag 7 september 2017

Vacatures! Keeperstrainer, leiders en trainers!

KEEPERSTRAINER VOOR PUPILLEN GEZOCHT!

Voetbalvereniging Wijhe ’92 is voor het komende seizoen op zoek naar een keeperstrainer voor onze jongste
keepers.
De training is, indien mogelijk, op de dinsdag van 17:45–19:00.

De keeperstrainer die wij zoeken:
• Heeft affiniteit met keepen en omgang met de jongste jeugd en is bij voorkeur in bezit van keeperscoach II
(basis) diploma
• Verzorgt eens per week de training
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• Wil meewerken aan een verdere ontwikkeling en uitvoering van het technisch keepersbeleid van Wijhe ‘92
• Is op een hedendaagse manier communicatievaardig naar spelers en trainers

Wij bieden:
• Goede faciliteiten en materialen
• Marktconforme vergoeding

Indien u belangstelling heeft en denkt u aan bovenstaande criteria te voldoen, stuur dan uw korte motivatie
vóór 30 september 2017 naar: secretaris@wijhe92.nl.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Radboud Hendriks (Voorzitter Technische commissie) via
telefoonnummer 06 - 543 111 81.

TRAINERS / LEIDERS VOOR VOETBAL JO19 en JO17 GEZOCHT!

Voor het komende seizoen zijn we met spoed op zoek naar trainers en leiders voor JO19-2 en JO19-3, JO17-2
en JO17-3.

Training van de JO19 is op maandag en woensdag van 20:15 tot 21:45, van de JO17 op dinsdag en donderdag
van 19:00 – 20:15.
Tijden op zaterdag variëren, maar normaliter spelen genoemde teams na de middag.

De nood is hoog; tot nu toe hebben we vanuit vrijwilligers en ouders te weinig begeleiders om verantwoord
de competitie in te gaan.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Radboud Hendriks (Voorzitter Technische commissie), per
mail radboud.hendriks@marineharvest.com of via telefoonnummer 06 - 543 111 81.

donderdag 7 september 2017

De grote clubactie

Vanaf zaterdag 16 september gaan de jeugdleden van JO10, JO11, JO12 en JO13 van de voetbal en de D en E
teams van de handbal weer op pad 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.

Ouders van onze jeugdleden, seniorleden, kortom allen die Wijhe ’92 een warm hart toe¬dragen, koop loten
bij onze jeugdleden. Zij komen vanaf 16 september bij u aan de deur.

Ook dit jaar gaat de loten verkoop per eenmalige machtiging. De lotenkoper noteert zijn gegevens, waaronder
naam, handtekening en een rekeningnummer in het verkoopboekje. Het bedrag wordt éénmalig van de
bankrekening afgeschreven en op het bankafschrift wordt het lotnummer doorgegeven.

De trekking is 13 december.
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Let wel op, er zijn meerdere verenigingen in Wijhe, die grote clubactie loten verkopen.

Namens de activiteitencommissie,

Mirjam Doorn
Jolanda Strijdveen

maandag 4 september 2017

De Voetbal.nl app

Uitslagen, standen, programma’s, kleedkamerindelingen, man-of-the-match, wie rijdt er en in welke auto is er
nog plek… en nog veel meer. Die gegevens vind je allemaal terug in de Voetbal.nl app en op de Voetbal.nl
website.

Met de app ben je altijd direct op de hoogte van al het nieuws van je eigen team en van je favoriete clubs,
spelers en andere teams. Mocht je al gebruik maken van de Voetbal.nl app, dan dien je je even te registreren
met het e-mailadres waarop je deze e-mail ontvangt. Ben je al met dit e-mailadres op Voetbal.nl
geregistreerd? Dan heb je alles al goed voor elkaar! Maak je nog geen gebruik van Voetbal.nl? Dan kun je de
app downloaden en je registreren met het e-mailadres waarop je bekend bent bij de vereniging.

De app KNVB Wedstrijdzaken
Naast de nieuwe Voetbal.nl app is er ook een vernieuwde KNVB Wedstrijdzaken app. Houd jij je op de club
bezig met alle zaken rondom het wedstrijdformulier? Ben jij aanvoerder, teammanager, wedstrijdsecretaris of
clubscheidsrechter? Download dan de vernieuwde app Wedstrijdzaken. Dé app waarmee je digitaal het
formulier voor alle zaken rondom een wedstrijd zoals spelersopgaaf, scores en tuchtzaken vastlegt. Registreer
je in de app met het e-mailadres waarop je bekend bent bij de vereniging. De inloggegevens en het
wachtwoord voor Voetbal.nl en de KNVB Wedstrijdzaken app komen overeen, dat maakt het allemaal net
even wat makkelijker voor je.

vrijdag 25 augustus 2017

Vertraging aanleg nieuwe kunstgrasmat.

Nadat we eerder hadden gemeld dat de nieuwe kunstgrasmat in de week van 20 augustus speelklaar zou zijn,
moeten we helaas melden dat dit niet gaat lukken.

De reden is dat in de fabriek van Antea - Group een dagenlange storing is geweest in het produceren van
kunstgrasmatten.

Omdat op dit moment meerdere velden in de regio nieuwe kunstgrasmatten krijgen schuift de hele planning
op.

Dit betekend dat volgens de planning van de Antea-Group a.s. Dinsdag 29 augustus de nieuwe mat gelegd
gaat worden.

En de verwachting is dat de nieuwe kunstgrasmat in het weekend van 9 en 10 sept. speelklaar is .
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maandag 14 augustus 2017

Voetbaldagen van De Voetbal Academie zitten bomvol spanning

Op de velden van Wijhe’92 hebben eind juli 112 kinderen uit Salland meegedaan aan de voetbaldagen van De
Voetbal Academie. De dagen waren onderverdeeld in een 3-daagse voor F en E spelers en een 3-daagse voor
D en C spelers. Er werd gestreden om enorm veel prijzen en de toernooiwinst. Engeland van trainer Douwe
Booij was zowel bij de jongste jeugd als de oudere doelgroep de winnaar.

De voetbaldagen staan in het teken van voetbal en hebben als doel de spelers op een verrassende, speelse en
positieve manier te ontwikkelen. Oefeningen zijn altijd uitdagend en staan garant voor spanning. Behalve de
individuele voetbalprestatie wordt er ook gekeken naar de houding van spelers buiten het veld. Het fairplay
klassement is een belangrijk onderdeel van de dagen. Spelers gedroegen zich geweldig en maakten de tafel na
de lunch schoon en zorgden dat hun kleedkamer netjes was. Spelers gingen zo ver voor een goede
beoordeling dat zelfs de vloer gedweild werd. De beleving van de jongens en meisjes was enorm groot en dat
leverde weer heel veel mooie momenten op. Ineke van Wijhe heeft geweldige foto’s gemaakt van deze dagen
die te zien zijn op www.pupillenwijhe92.nl/fotos.

Elke dag werden er wedstrijden gespeeld voor het toernooi. De wedstrijden werden voorzien van live
commentaar en teams kwamen het veld op met een eigen opkomst-nummer. Dit jaar speelden wij het
toernooi met teams die ook meedoen bij het EK vrouwenvoetbal. Zo waren er 6 landenteams die streden voor
de overwinning. Engeland van trainer Douwe Booij was de grote winnaar.

De Voetbal Academie organiseerde deze dagen voor de 9de keer. Behalve deze dagen organiseert de Voetbal
Academie elke vrijdag trainingen voor 38 spelers. In de afgelopen 9 jaar zijn er al heel erg veel spelers
geweest die deel hebben genomen aan de trainingen of voetbaldagen. Het enthousiasme, de unieke
oefenvormen en de positieve benadering zijn veel terug komende commentaren waar De Voetbal Academie
trots op is. Wil je meer weten over de Voetbal Academie, kijk dan op www.devoetbalacademie.nl

woensdag 9 augustus 2017

Kick off Wijhe '92 voor Trainers en leiders

Op vrijdagavond 8 september vindt in de sportkantine van Wijhe ’92 de kick off van het aankomende seizoen
plaats. We hebben een bomvol en tevens leerzaam programma samengesteld om alle veranderingen binnen de
KNVB en de club aan het licht te brengen. Kortom, een must voor alle trainers / leiders binnen de vereniging.
Leg de datum vast in je agenda en zorg dat je er bij bent!

Zie de flyer voor het programma en meer informatie!

Check hier de flyer!

Ralph Mens

Hoofd Jeugdopleiding Wijhe’92

woensdag 9 augustus 2017
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Vervanging oude kunstgrasmat door nieuwe mat.

De kunstgrasmat van het hoofdveld van Wijhe92 die er inmiddels sinds 2008 er ligt zal worden vervangen.

De bedoeling was eerst om de mat in 2018 te vervangen ,maar door intensief gebruik is de mat dusdanig
versleten dat de mat 1 jaar naar voren is geschoven om te vervangen.

In maart j.l. heeft de gemeenteraad op voorstel van het college dan ook ingestemd om de kunstgrasmat dit
jaar al te vervangen.

In april hebben 2 hoofdbestuursleden met 2 selectiespelers en trainer Hans van de Hoop kunstgrasmatten
bekeken die voor ons hoofdveld geschikt zouden kunnen zijn.

We hebben in samenspraak met Paul ter Horst van de gemeente hierin een keuze gemaakt.

Vervolgens heeft de gemeente een keuze gemaakt welk bedrijf de mat bij Wijhe92 gaat aanleggen. Het is de
Anteagroup (voorheen Oranjewoud) geworden die de mat bij Wijhe92 gaat vervangen.

Vervolgens zijn er testen uitgevoerd op de onderlaag van het veld en een planning gemaakt wanneer er wordt
gestart met de werkzaamheden.

De werkzaamheden zijn op maandag 31 juli gestart. De werkzaamheden zullen ongeveer 3 weken in beslag
nemen.

Dit betekend dat deze 3 weken de velden (DE NATUURGRASVELDEN) niet toegankelijk zijn om te
gebruiken.

Kunstgrasveld 4 (Spocveld) kan wel gebruikt worden om op te trainen.

Uiteraard hopen we dat de Antea group het werk binnen 3 weken kan opleveren.

Want op 20 aug. staat de eerste oefenwedstrijd van het eerste elftal gepland tegen Lettele. Het zou mooi zijn
als we dan de nieuwe kunstgrasmat in gebruik kunnen nemen.

Als bestuur en beheer van Wijhe92 hopen we dat onze leden de komende jaren veel voetbal plezier mogen
beleven aan de nieuwe kunstgrasmat.

Bestuur en beheer Wijhe92

vrijdag 14 juli 2017

Zomervakantie webredactie

Gedurende de zomerstop is de webredactie ook met vakantie. We zijn tot en met 20-augustus afwezig. Tot
volgend seizoen!

donderdag 13 juli 2017

Geen mail ontvangen over het Talentenplan?
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De officiële deadline voor het invullen van het Talentenplan is inmiddels verstreken. Helaas horen wij van
meerdere leden en/of vrijwilligers dat zij geen mail hebben ontvangen. Om iedereen wel de kans te geven om
het Talentenplan in te vullen doen wij hierbij een laatste oproep.

Heb jij geen mail met de link naar het Talentenplan ontvangen? Stuur dan voor maandag 17 juli een mailtje
naar info@wijhe92.nl. Dan sturen wij jou alsnog de link met de juiste gegevens door.

maandag 3 juli 2017

Voorlopige teamindeling senioren afdeling voetbal seizoen 2017 -
2018 bekend

De afgelopen maanden zijn de seniorencommissie, technisch hart, selectietrainers en leiders weer druk bezig
geweest met de teamindeling voor het komende seizoen 2017-2018.
De voorlopige teamindeling is nu bekend (zie bijlage).

Bij het indelen van de teams zijn de uitgangspunten gehanteerd zoals deze zijn vastgelegd in het (nieuwe
technisch) beleid van Wijhe '92. Verder hebben de uitkomsten van de spelersenquête een belangrijke rol
gespeeld.
Het was dit jaar wederom een enorme klus om een goede teamindeling te maken. De leiders zijn er dit jaar,
net als vorig jaar weer bij betrokken.
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, mentaliteit, trainingsopkomst en potentie voor de toekomst.
Alle leiders hebben in de leidersvergadering unaniem het voorstel van de seniorencommissie over genomen.
De leiders stemden in, dat wij voor het nieuwe seizoen 10 (heren)teams voor de competitie hebben
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. De
leiders van deze teams hebben hier mee ingestemd en zullen dit ook duidelijk aan hun spelers kenbaar maken.
De consequentie van als team bij elkaar blijven. Blijkt in de loop van het seizoen dat dit niet waargemaakt
wordt, 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 is er een G-team en 2 vrouwenteams voor de competitie ingeschreven. Een zondagsteam en een 25+
vrouwenteam, 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.
Verder is er een recreantengroep toegelaten, die op de vrijdagavond gaat deelnemen aan 7x7 toernooien van
de “Zwolse onderlinge 45+ competitie”. Dit zijn 11 verenigingen uit Zwolle en omgeving. Telkens wordt het
toernooi bij toerbeurt bij een van deze verenigingen georganiseerd.

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

Vacatures!
Binnen de seniorenafdeling zijn wij verder op zoek naar de invulling van de volgende vacatures, te weten:
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• leiders/coach voor het 3e team
• leid(st)er zondag vrouwenteam
• scheidsrechters senioren
Mochten er mensen zijn die deze vacatures willen invullen of je hebt suggesties voor deze invulling, neem
dan contact op met bovenstaande persoon.
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.

Download hier de voorlopige indeling.

maandag 26 juni 2017

Inloopmomenten Talentenplan

Deze week krijgen alle leden en ouders van jeugdleden een mail met een link naar het Talentenplan. Men
wordt verzocht het Talentenplan in te vullen. Met dit nieuwe, verplichte, vrijwilligersbeleid hopen we het
vrijwilligerstekort op te lossen. Voor de leden die moeite hebben met het invullen van de software, of die
graag hulp willen, organiseren we inloopmomenten. Deze week op dinsdag 27 en donderdag 29 juni van
19.30 tot 20.30 uur in kantine ‘De Verlenging’.

Vrijwilligers zitten tijdens de inloopmomenten klaar om leden bij te staan bij het invullen van het
Talentenplan. Laptops en tablets zijn aanwezig, maar leden mogen ook hun eigen apparaat meenemen.
Voorwaarde om geholpen te kunnen worden is dat de leden over webmail beschikken en daardoor, via een
apparaat met internetverbinding, de eigen inbox kunnen raadplegen. Leden moeten dus de inloggegevens van
hun e-mail weten als ze naar het inloopmoment komen, anders kunnen ze niet goed worden geholpen.

Afhankelijk van de opkomst deze week wordt besloten of er nog extra inloopmomenten komen. Hierover
wordt op de website gecommuniceerd.

zondag 25 juni 2017

Ray Duijm vaste grensrechter bij selectie Wijhe ‘92

Ray Duijm is komend seizoen de vaste grensrechter bij Wijhe ’92. Ray vervult hiermee de wens van Wijhe
’92 om een vaste grensrechter bij het 1e team aan te stellen. Ray is een goede bekende van selectietrainer
Hans van der Hoop, want ook bij Schalkhaar hebben zij met elkaar samengewerkt. Wijhe ’92 is blij dat Ray
onderdeel gaat uitmaken van de selectie van Wijhe ’92 als vaste grensrechter bij de (competitie)wedstrijden.

Al een aantal jaren was Wijhe ’92 op zoek naar een vaste grensrechter, echter binnen eigen geledingen is deze
niet gevonden. Uiteraard zijn we altijd in staat geweest om een grensrechter te leveren, waarvoor uiteraard
dank aan al deze personen voor hun inzet. We zullen hun inzet ook zeker nog nodig hebben bij oefen- en
bekerwedstrijden, want in principe gaat Ray alleen de competitiewedstrijden vlaggen.

Vanwege de goede ervaringen met Ray, is door het Voetbal- en Hoofdbestuur akkoord gegeven voor de
gesprekken. Afgelopen week vond het afrondende gesprek plaats met Alexander Westenbrink (voorzitter
Voetbalbestuur), Johan Draaijer (leider 1e team) en Nik Mulder (afgevaardigde namens Technisch Hart). Het
was een zeer plezierig en openhartig gesprek, wat heeft geleid tot wederzijds akkoord. Wij heten Ray dan ook
van harte welkom, hopen dat hij zich snel thuis voelt en wensen hem veel ‘vlagplezier’ bij Wijhe ’92.

Het Voetbal Bestuur
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maandag 19 juni 2017

Wijhe`92 start met Talentenplan

Komend seizoen start Wijhe ’92 met het Talentenplan, dat het oude vrijwilligersbeleid vervangt. Het
Talentenplan beoogt dat alle leden en ouders van jeugdleden actief worden en taken gaan doen voor
onze club. Volgende week ontvangen alle leden een mail met het verzoek om het Talentenplan in te
vullen en zich minimaal 12 of 16 uur per jaar in te zetten voor de vereniging.

Talentenplan in een notendop
Het Talentenplan stelt alle leden in staat om taken uit te voeren die bij zijn of haar talenten passen. Mensen
kunnen óf uit een Talentenlijst kiezen en zelf aangeven welke taken ze willen doen. Ze stellen een
takenpakket samen waarbij ze zelf bepalen wat ze wanneer doen om de uren te vullen. Óf ze kiezen voor de
‘vast voet’: een mogelijk takenpakket dat hoort bij een bepaalde categorie. Alle leden zijn in categorieën
ingedeeld op basis van teams bij de senioren, of op basis van leeftijd bij de jeugdleden. Van ouders die zelf
lid zijn en bijvoorbeeld 1 kind onder de 13 jaar hebben dat lid is, wordt verwacht dat ze (16 + 12=) 28 uur per
jaar iets voor de club doen. Past de vaste voet met het mogelijke takenpakket niet bij iemand, dan kan
diegene via de Talentenlijst zelf aangeven hoe hij de uren wil vervullen. De een fluit graag wedstrijden, de
ander helpt liever met de organisatie van een kamp, weer een ander gaat in een commissie zitten, etc.

Vrijwilligerstekort de baas
Wijhe ’92 kampt net als veel verenigingen in de regio met een vrijwilligerstekort. Het is een landelijk bekend
probleem waar veel organisaties mee worstelen: te weinig vrijwilligers voeren te veel taken uit en raken
overbelast. In het ergste geval stoppen mensen en komt de toekomst van de vereniging in gevaar. Het
hoofdbestuur van Wijhe ’92 zag zich genoodzaakt om op de ALV in 2014 vrijwilligerswerk verplicht te
stellen om het vrijwilligerstekort de baas te worden. Wijhe ’92 heeft de basis voor het Talentenplan mogen
overnemen van sv Dalfsen waar dit plan, inclusief slimme software, twee jaar geleden met succes is
ingevoerd. Zo’n 90% van de leden werd actief.

Meer informatie over het Talentenplan vind je hier.

maandag 19 juni 2017

Meiden- en damesvoetbal Wijhe`92 zoekt versterking

Voor het komend seizoen kan Wijhe ’92 nog versterking gebruiken in haar meiden- en damesvoetbalteams. 
Nieuwe jeugdspeelstertjes kunnen hun voetbalcarrière starten tussen de jongens tot aan D (onder 13 jaar). In
de C (onder 15 jaar) en B (onder 17 jaar) speel je in een compleet meidenteam. Bij de Dames speel je op 
zondag competitie, maar het is ook mogelijk om op woensdagavond de 7 x 7 competitie te spelen. Er zijn dus
veel opties voor meiden of dames die willen gaan voetballen. Ben jij of ken jij meiden of dames die willen
voetballen? Wijs ze dan op dit bericht.

Gratis proeftrainen
Het is mogelijk om een keer gratis mee te trainen met een van de teams. Meld je dan aan via:
meidenvoetbalwijhe92@hotmail.com. Ook als je vragen hebt over meiden- en damesvoetbal, dan kun 
je deze stellen via dit e-mailadres.  

vrijdag 16 juni 2017
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Wijhe’92 eerste vereniging in de regio met KNVB-certificaat Lokale
Jeugdopleiding

Wijhe’92 mag zich nu officieel Lokale Opleiding Vereniging noemen. Op 7 juni hebben we uit handen van
KNVB-ambassadeur Arie Oeseburg het officiële certificaat ontvangen. Het certificaat is een erkenning dat
onze jeugdopleiding voldoet aan de kwaliteit en performance die een lokale amateurvereniging behoort te
bieden. Wijhe’92 is het afgelopen jaar, in samenspraak met de KNVB, bezig geweest om aan alle eisen voor
de certificering te voldoen. Wijhe’92 is daarmee uniek in de provincie Overijssel. Naast onze club hebben
alleen Exelsior’31 en HSC’21 in de provincie een certificaat, zij mogen zich Regionale Jeugdopleiding
Vereniging noemen.

Voorzitter Alexander Westenbrink van de voetbalafdeling is heel blij met het certificaat: “De afgelopen jaren
hebben we met veel mensen gewerkt aan het ontwikkelen van een jeugdplan. Ook willen we organisatorisch
een omslag maken om voor de toekomst de jeugdafdeling sterker te kunnen maken. Belangrijk is dat dit ook
gewaarborgd en verankerd zal zijn zodat we in de toekomst het niveau kunnen behouden en verder kunnen
ontwikkelen. Om dit te behalen is mede een Hoofd Jeugd Opleiding aangesteld voor volgend seizoen. We
hebben nu de erkenning gekregen en gaan aan de slag om dit ook uit te voeren. Mijn dank gaat uit naar
iedereen die zijn steentje heeft bijgedragen want dit is een prestatie van ons samen, we mogen als vereniging
trots zijn dat we dit behaald hebben”.

KNVB-ambassadeur Arie Oeseburg erkent dat het een zeer mooie prestatie is van Wijhe ‘92. “Dit certificaat
betekent dat er veel energie en aandacht besteed is aan voetbal en jeugd binnen de vereniging en dat ze aan
heel veel voorwaarden voldoen. Hierdoor is het bijzonder en uniek dat Wijhe ’92 als eerste in de provincie
het lokale certificaat krijgt. Het is voor mij niet zo vreemd dat de vereniging dit moois bereikt heeft. Al een
hele tijd zie ik dat ze hier mee bezig waren en stappen maakten en dit wordt nu beloond."

Het certificaat is niet alleen een beloning maar ook een eerste stap om de kwaliteit van de jeugd en daarmee
ook de jeugdopleiding voor de toekomst op een hoger niveau te krijgen.

bron: Airplay Sport

dinsdag 13 juni 2017

Hennie Koekoek is benoemd tot erelid Wijhe '92

Op de Saampie avond is Hennie Koekoek als erelid van de vereniging benoemd. Deze prestigieuze titel werd
hem verleend om zijn grote staat van dienst voor de vereniging.

Hennie is al 25 jaar onafgebroken één van de trouwste vrijwilligers van Wijhe'92. Ook voor de fusie was
Hennie al jarenlang actief in diverse functies bij IJsselboys. Bij IJsselboys was Hennie een aantal jaren
elftalleider, maar ook elftalcoördinator. Hij was een duidelijke voorstander van de fusie met de vv Wijhe en
pakte dus bij de voorbereidingen van de fusie zijn verantwoordelijkheid.

Vanaf 1992 tot heden heeft Hennie bij Wijhe '92 een belangrijke en sturende rol vervult binnen de
seniorencommissie van de voetbal. Als elftalcoördinator zorgde hij er wekelijks weer voor dat alle teams
zondags met 11 spelers konden starten. Dit heeft hem veel tijd en moeite gekost. Zeker de eerste jaren
besteedde hij soms wel hele zaterdagen aan het bellen en motiveren van allerlei spelers uit de invalpoule. Ook
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moesten de leiders vaak overtuigd worden om spelers door te schuiven of om af te staan. Met zijn
doorzettingsvermogen en enthousiasme lukte het Hennie (bijna) altijd om alle teams zondags weer aan het
spelen te krijgen met een volwaardig team.

Naast het aansturen van de seniorencommissie heeft Hennie ook een aantal jaren mede inhoud gegeven aan
de technische commissie. Hij heeft de nodige gesprekken met trainers gevoerd en heeft regelmatig zitting
genomen in een selectiecommissie namens het bestuur bij sollicitatiegesprekken van nieuwe trainers.

Gedurende de jaren 2001 tot 2005 heeft Hennie in het hoofdbestuur gezeten namens de seniorencommissie
van de voetbal. Door een structuurwijziging werd het hoofdbestuur in 2005 anders vormgegeven. Hennie trad
toen af als hoofdbestuurslid, maar nam tegelijkertijd weer zitting in het nieuw gevormde voetbalbestuur. In
het voetbalbestuur is hij nog steeds actief als bestuurder en vertegenwoordiger van de seniorencommissie.

Tevens was Hennie de afgelopen jaren een van de trekkers en initiatiefnemers om het vrouwenvoetbal op de
kaart te zetten. Ook voor het G-voetbal zet hij zich extra in. Daarnaast is Hennie ook jaren 'gewoon'
elftalleider geweest. Meestal deed hij dit naast het actief spelen in datzelfde team. En als het nodig was ook
een jaartje het team trainen en begeleiden van één van zijn zonen. Of zoals op de Saampie avond de muziek
verzorgen als dj.

Hij is een echte ambassadeur voor Wijhe '92. Voorts is Hennie altijd actief om nieuwe spelers en vrijwilligers
te werven voor Wijhe '92.

Hennie is een man die zaken goed kan organiseren, zeer betrokken en enthousiast is en veel leden nog
persoonlijk kent. Als bestuurder heeft hij een enorme drive en een bijzonder doorzettingsvermogen laten zien.
Hij heeft de afgelopen 25 jaar zeer veel tijd en energie gestoken in zijn club Wijhe '92 én is 'het gezicht' van
de seniorencommissie.

Als zeer actieve vrijwilliger en bestuurslid is Hennie in 2008 al lid van verdienste geworden. In dit
jubileumjaar verdient Hennie het om nogmaals in het zonnetje gezet te worden. Er zijn maar weinig
vrijwilligers, die zoals Hennie, hun hele 'rood-witte' ziel en zaligheid in de vereniging leggen. Het
erelidmaatschap van Wijhe '92 wordt Hennie nu toegekend voor zijn jarenlange inzet en prestaties. Het
erelidmaatschap is slechts weggelegd voor een zeer select groepje. Hennie is hiermee het 4e erelid van Wijhe
'92. Hennie gefeliciteerd hiermee. Je hebt het verdiend!

Met vriendelijke groet,

John Voppen, secretaris Wijhe '92

zaterdag 10 juni 2017

Wijhe’92 JO9-1G sleept KNVB-Beker district Oost in de wacht!

Het jeugd-team JO9-1G (voorheen F1) van Wijhe ’92 heeft zaterdag 20 mei op het neutrale terrein van ASV
Dronten in een zinderde hoofdklasse-finale District Oost, gewonnen van Unicum JO9-1 uit Lelystad.
Tijdens de bloedstollend spannende finale met veel toeschouwers van beide zijden en een geweldige
ambiance, werd het 3-2 voor Wijhe’92 JO9-1.
Het team, bestaande uit : Niek, Milan, Siem, Bodie, Jente, Liam, Lars, Max en keeper Bjorn, moest tot het
uiterste gaan om de Lely-stedelingen van zich af te houden. Eerder in het seizoen werden o.a. verslagen:
Rohda Raalte JO9-1, Schalkhaar JO9-1, CSV ’28 JO9-1 en HHC Hardenberg JO9-1.
Maar uiteindelijk kon het team dus de beker, met de grote oren, omhoog houden en mee naar Wijhe nemen!
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Een puike prestatie van deze jonge aanwas van Wijhe’92.

vrijdag 9 juni 2017

Ondanks thuis winst geen promotie

Wijhe '92 heeft vrijdag thuis met 2-1 gewonnen van Victoria. Echter door de 3-1 nederlaag afgelopen
maandag is Wijhe '92 niet gepromoveerd.

dinsdag 6 juni 2017

Finale nacompetitie vrijdagavond 9 juni

De finale van de nacompetitie wordt vrijdagavond 9 juni a.s. om 20.00 uur gespeeld op ons sportpark. De
eerst wedstrijd tegen Victoria ’28 bleken de gastheren uit Enschede net iets te sterk en eindigde de wedstrijd
tegen Wijhe ’92 in 3-1. Betekent dus dat Wijhe ’92 de thuiswedstrijd moet winnen met twee goals verschil.
Wijhe ’92 gaat er dan nog één keer voor om de promotie naar de 2e klasse af te dwingen. De spelers hopen
opnieuw veel Wijhenaren in het rood-wit te treffen. Zelfs in Enschede afgelopen maandag bleken de rood-
witte toeschouwers in de meerderheid.

Er wordt deze wedstrijd geen entree geheven om een ieder, zonder drempels, de gelegenheid te geven de
wedstrijd te bezoeken. Na afloop is er, ongeacht de uitslag, feest in ons clubhuis ‘de Verlenging’ en zal Marco
ten Kate een optreden geven.

maandag 5 juni 2017

“Saampies voetbalmix toernooi” wederom een groot succes!

Op zondag 28 mei werd er op de sportvelden van Wijhe ’92 het jaarlijkse
“Saampies voetbalmix toernooi” gehouden.
16 teams hadden zich ingeschreven voor dit toernooi. Al deze teams, streden om de eer om als glorieuze
winnaar in de boeken komen te staan.
De finale van dit toernooi ging na veel voorwedstrijden tussen Oranje Boys en het team Kabeljauwh. In de
finale was uiteindelijk het team van Oranje Boys de sterkste. (zie foto)
In deze finale kon je duidelijk merken dat door al deze wedstrijden en de hitte de krachten waren gesloopt.
Het team wat de meeste conditionele inhoud had won.
Tijdens het voetbalmixtoernooi werd er 7 tegen 7 gespeeld op de helft van een veld en een team kon uit
zowel dames en heren bestaan.
Daarbij was de gezelligheid vele malen belangrijker als het presteren!

Door de inzet van een ieder en de sportiviteit van de deelnemers kan de organisatie terugkijken op een zeer
geslaagd en gezellig toernooi!

vrijdag 2 juni 2017

Saampie avond op zaterdag 10 juni a.s.
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De jaarlijkse afsluiting van het seizoen vindt dit keer plaats op zaterdag 10 juni 2017. Alle leden en in het
bijzonder al onze vrijwilligers worden van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn. De avond begint vanaf
20.30 uur in ons clubhuis 'de Verlenging'. Omdat het jubileumweekend net achter de rug is, is de invulling dit
jaar wat anders.

Het beloofd echter wel een gezellige avond te worden en er worden diverse mensen/teams in het zonnetje
gezet. Zo zal er voor de eerste keer een speler van het jaar bij 1e team van de voetbal en een speelster van het
jaar bij 1e team van de handbal bekend worden gemaakt.

Voorts zal er ook een (vrijwilligers) team worden verkozen als team van het jaar. Daarnaast zal ook weer een
trouwe vrijwilliger die zijn sporen bij Wijhe '92 heeft verdiend, worden benoemd als lid van verdienste.

vrijdag 2 juni 2017

Teamindeling Jeugd voetbal

Beste ouders / verzorgers / spelers,

Omdat de KNVB na publicatie van de voorlopige teamindeling heeft besloten om extra leeftijdsklassen
beschikbaar te maken hebben we onze indeling moeten herzien. Bijgaand de teamindeling van de voetbal
voor het seizoen 2017-2018.

Met vriendelijke groet,

Voetbalbestuur Wijhe '92

Download hier: Teamindeling

maandag 29 mei 2017

inname kleding | dinsdag 6 juni en woensdag 7 juni| 19.00 tot 21.00
uur

Denk in het bijzonder aan het invullen van het formulier, zonder ingevuld formulier op voorhand geen
inname! Wij rekenen op medewerking.

- Formulier / checklist
- Beschrijving kledinglease

Kledingsponsoring voetbal
Bouwbedrijf Vosman steekt opnieuw de selectieteams van de voetbal jeugd in nieuwe trainingspakken en
verschijnt op de nieuwe shirts voor het 10e !
Autobedrijf Frank Overweg staat ook het nieuwe seizoen op de nieuwe shirts van ons 3e!
Voor de selectieteams senioren Loonbedrijf Jansen (het 1e) en PCI De Documentmanagers (voor 1e,2e en 3e)
Voor de D teams (onder 13) wordt Comprifalt een nieuwe shirtsponsor!

Veel shirt-sponsoren blijven ons trouw en daar zijn wij vanzelfsprekend zeer blij mee! AH Boomgaard,
Stevens Optiek, Bouwbedrijf Hemeltjen, Schulten Mode, Autobedrijf Van Gurp/Sallandtours, Intersport
Raalte, Bella Roma, DW Makelaars, De Slinger, Proathuus, Jambalaya en Grolleman!
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Dank aan sponsoren!

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

donderdag 25 mei 2017

Extra supportersbus naar finale nacompetitie

Op 2e Pinksterdag (5 juni) rijdt er (bij voldoende animo) een extra supportersbus naar de finalewedstrijd van
het 1e voetbalteam van Wijhe ‘92 tegen Victoria ‘28 in Enschede. De supportersbus vertrekt vanaf het
sportpark om 12.15 uur.

Geef je op bij John Voppen via de mail: secretaris@wijhe92.nl of hjwa.voppen@hetnet.nl of bel
0570-523745. Er wordt een kleine bijdrage gevraagd in de kosten van de bus. Volwassenen betalen € 4,- en
jeugd betaalt € 2,-.

Ondersteun het team en ga allen mee!

p.s. de returnwedstrijd is op vrijdagavond 9 juni 2017 om 20.00 uur in Wijhe.

vrijdag 19 mei 2017

Naar een energieneutraal sportpark

Het bestuur van Wijhe ’92 heeft de doelstelling om duurzamer om te gaan met het energieverbruik en
de accommodatie op termijn energieneutraal te maken. Om dat te bereiken moeten diverse
investeringen worden gedaan. Het gaat de club niet lukken om dit alleen uit eigen financiële middelen
te doen. Er is subsidie aangevraagd, maar de club is ook afhankelijk van gulle gevers en extra
financiële acties zoals de grote veiling tijdens het jubileumweekend op 28 mei.

Huidige stand van zaken
Wijhe ’92 voelt zich verantwoordelijk om een bijdrage te leveren op milieugebied en wil nog meer op haar
energieverbruik letten. De afgelopen jaren zijn er diverse maatregelen genomen: op dit moment zijn er al
waterbesparende en zelfsluitende douches in de kleedkamers, er is automatische verlichting die alleen brandt
als er personen in een ruimte aanwezig zijn, de club beschikt over zonnepanelen en er wordt gebruik gemaakt
van energiezuinige ledverlichting in de kantine.

Wensen voor de toekomst
In de toekomst wil de club het elektriciteitsgebruik reduceren naar 0, door meer zonnepanelen te installeren
en ledverlichting op de velden en in de kleedkamers te gebruiken. Ook op het aardgasverbruik kunnen
maatregelen genomen worden zoals het installeren van een zonneboiler ten behoeve van warmtapwater. De
installatie van een warmtepompsysteem en CV-pelletkachel zorgen er ook voor dat er minder tot geen gas
nodig is. Op drinkwatergebruik kan alleen nog bespaard worden als spelers zo kort mogelijk douchen. Al
deze maatregelen kosten veel geld en de opbrengst van de grote veiling komt dan ook ten goede aan het
energieneutraal maken van het sportpark.

Nieuws | Wijhe 92 http://www.wijhe92.nl/nieuws

93 van 147 17-6-2019 10:15



woensdag 17 mei 2017

Grote veiling op 28 mei

Op zondagmiddag 28 mei, tijdens het feestelijke jubileumweekend, staat een grote veiling op het
programma. Onder leiding van een professionele veilingmeester worden bijna tweehonderd kavels
geveild.
Vanaf 15.00 uur kunnen belangstellenden de kavels bewonderen en zich inschrijven. Er wordt ter plekke een
instructie gegeven over hoe een veiling werkt, hoe je je kan inschrijven en hoe het bieden werkt. Inschrijven
is gratis en verplicht je tot niks. Om 16.00 uur start de grote veiling in de feesttent en de organisatie is erg
trots op de gave en waardevolle kavels die geveild gaan worden. Iedereen is van harte welkom. Niet alleen
(ouders van) spelers en vrijwilligers, maar ook mensen die zich nu of in het verleden verbonden voel(d)en
met de club. De organisatie hoopt op grote belangstelling te kunnen rekenen.

Kavels
De kavels bestaan uit goederen en diensten en worden mogelijk gemaakt door sponsors die de meest
fantastische en heel uiteenlopende kavels ter beschikking hebben gesteld. Ben je nieuwsgierig naar wat er
allemaal geveild gaat worden? Een greep uit de kavels: een ballonvaart, 1 jaar onbeperkt sporten bij LEEF!,
een weekend in een Audi A3 cabrio rijden, 1 minuut gratis winkelen bij AH, een hele dag een ervaren en
professionele timmerman aan het werk, een tatoeage van het logo van je favoriete club, een
schoonheidsbehandeling, diverse complete feestavonden met barbecue, een bierproeverij voor 15 personen,
VIP-kaarten van FC Twente tegen Ajax, Feijenoord of PSV, 1 jaar lang iedere maand een boeket bloemen,
een complete autotuning, een dag meelopen met burgemeester Strien, kinderfeestjes bij de brandweer en
Ballorig en retrotenues van IJsselboys en vv Wijhe.

Kavels van de teams
Ook aan de teams is gevraagd om een kavel ter beschikking te stellen. Zo stelt het 10e elftal bijvoorbeeld een
dag klussen met 10 man ter beschikking. Zelf een mooi product of een dienst kopen en dit ter beschikking
stellen voor de veiling kan natuurlijk ook. Zo stelt R2 handbal bijvoorbeeld een paar gloednieuwe MTB-
fietsschoenen ter beschikking voor de veiling. Bij dezen wordt nogmaals aan de teams gevraagd om gehoor te
geven aan de oproep en een leuke kavel te bedenken. Aanstaande zondag is laatste moment om kavels door te
geven.

Opbrengst veiling
De opbrengt van de veiling komt ten goede aan het energieneutraal maken van ons sportpark. Het bestuur van
Wijhe ’92 heeft de doelstelling om duurzamer om te gaan met het energieverbruik en de accommodatie op
termijn energieneutraal te maken. Om dat te bereiken moeten diverse investeringen worden gedaan. Het gaat
de club niet lukken om dit alleen uit eigen financiële middelen te doen. Er is subsidie aangevraagd, maar we
zijn ook afhankelijk van gulle gevers en extra financiële acties zoals deze grote veiling.

Wil je zien welke kavels er nog meer geveild worden? Bekijk dan hier de complete kavellijst.

dinsdag 16 mei 2017

Bekerfinales; kom aanmoedigen!
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Aanstaande week worden verschillende bekerfinales gespeeld. Na een jaar lang strijden zijn 3 teams in de
finale gekomen.

Zie onderstaand schema waar en wanneer de finales plaats vinden!

20-5 10:00 Unicum JO9-1 - Wijhe '92 JO9-1G - in Dronten
20-5 12:15 Go Ahead K. JO19-3 - Wijhe '92 JO19-2 - in Vriezenveen
20-5 14:30 Zwart Wit '63 JO15-1 - Wijhe '92 JO15-1 - in Vriezenveen

maandag 15 mei 2017

Technisch Hart bij Wijhe ’92

In navolging van de aanbevelingen vanuit het KNVB Performance en Kwaliteit programma is er begin dit
jaar bij Wijhe ’92 een Technisch Hart voor de afdeling voetbal opgericht, waarin een zestal oud
selectiespelers zitting heeft genomen. Wie je weten wie dit zijn en wat het Technisch Hart doet? Download
dan deze pdf.

vrijdag 12 mei 2017

25 jaar geleden Fusie VV Wijhe en SC IJsselboys 1992

Het moest er een keer van komen. Een fusie tussen de neutrale Voetbalvereniging Wijhe en de van oorsprong
Rooms-Katholieke Sportclub IJsselboys. Bij beide verenigingen waren er al jarenlang leden, die de voordelen
van zo’n samenvoeging wel zagen zitten. Bij veel andere leden speelden vooral gevoelselementen, die we het
“groen-witte” of het “geel-witte” hart zullen noemen, een grote rol om niet zo maar mee te kunnen gaan met
een in elkaar opgaan van de twee clubs. Bij IJsselboys speelde dit nog sterker dan bij Wijhe.

Lees hier verder

woensdag 10 mei 2017

10e editie CARE IJssel Trophy

De CARE IJssel Trophy is een prachtig internationaal jeugdvoetbaltoernooi dat dit jaar voor de tiende keer
wordt georganiseerd door Wijhe´92 in samenwerking met Euro-sportring. De jubileum editie van dit toernooi
zal dit jaar plaatsvinden op vrijdag 26 en zaterdag 27 mei.

Er is wederom een internationaal deelnemersveld met teams uit verschillende landen binnen Europa zoals
Duitsland, Denemarken, België en Frankrijk. Dit jaar mag de CARE IJssel Trophy zelfs een team uit
Engeland verwelkomen.Speciale aandacht is er voor Hülser SV, deze vereniging uit Duitsland doet deze 10e
editie voor de tiende keer mee aan het toernooi! 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
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allerlei ander vertier te vinden voor de deelnemers. Voor meer informatie kunt u terecht www.ijsseltrophy.nl.

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 26 en 27 mei een kijkje te
komen nemen bij de CARE IJssel Trophy. Tevens viert de vereniging dit weekend haar 25-jarig bestaan dus
is er van alles te beleven!

woensdag 10 mei 2017

Ook Douwe Booij komt terug naar Wijhe ‘92.

Douwe Booij volgt zijn maatje Tjidde Koopman en is in seizoen 2017 -2018 ook weer in de mooie rood-witte
kleuren van Wijhe ’92 te zien. Voor Douwe Booij en Tjidde Koopman is het nu inderdaad letterlijk ‘samen
uit, samen thuis’.

De vrienden kunnen, na twee seizoen bij Heino in de 1e klasse te hebben gespeeld, komend seizoen hun
tandem stallen bij ‘De Verlenging’ van Sportpark Wijhe ’92. We zijn blij dat Douwe, in navolging van
Tjidde, ook besloten heeft terug te komen bij Wijhe ’92. Uiteraard zijn we erg benieuwd, hoe de verdeling op
de fiets gaat plaatsvinden. In het verleden was dit duidelijk (zie ook foto); Koopman voorop, Booij achterop.
,,Ik kan beter tegen alcohol, dus ik stuur altijd”, grijnsde Koopman destijds. ,,Kan ik mooi met de beentjes de
lucht in!”, reageerde Douwe toen alert.

Vanuit het Voetbal Bestuur heten we Douwe van harte welkom en wensen hem veel succes met het voetbal en
uiteraard ook in de voor hem belangrijke 3e helft in ‘De Verlenging’. Douwe, we kijken uit naar je komst!!

Namens het Bestuur van Wijhe ’92,

Alexander Westenbrink
Voorzitter Voetbal Bestuur
Wijhe ‘92

dinsdag 9 mei 2017

Aanvulling jubileumprogramma Wijhe ‘92

In het weekend van 26, 27 en 28 mei vieren we ons 25-jarig jubileum. De organisatie heeft maar liefst
drie nieuwe onderdelen aan het programma toegevoegd: een hardloopwedstrijd voor de jeugd, een
handbalwedstrijd waarin Dames 1 het opneemt tegen Dames Youth (Jong Oranje) én eredivisiekeeper
Nick Marsman van FC Twente gaat de finale van de penaltybokaal keepen. Alle
programmaonderdelen kunnen hopelijk op grote publieke belangstelling rekenen.

Rennende aftrap
Vanwege geringe animo voor Wijhe ’92 Got Talent heeft de organisatie besloten om dit onderdeel te
vervangen voor een hardloopwedstrijd voor de jeugd op vrijdagavond 26 mei. In drie leeftijdsgroepen
worden er 1, 2 of 3 rondes om veld 1 en 2 gerend. Om 18.45 uur kunnen startnummers worden opgehaald,
daarna is er een gezamenlijke warming-up. De prijsuitreiking vindt rond 19.40 uur in de feesttent plaats. Met
deze activiteit wordt de aftrap gegeven van het jubileumweekend op het sportpark, dat overdag sowieso al
bruist van de activiteit vanwege de CARE IJssel Trophy.
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Handbalkrachtmeting
Met het aantrekken van de nationale jeugdselectie Dames Youth, heeft de organisatie een topploeg bereid
gevonden om de sportieve strijd aan te gaan met het eigen eerste van Gastvrij Wijhe ‘92. De wedstrijd start
zaterdagavond 27 mei om 19.30 uur in de sporthal. Aansluitend is de grandioze feestavond in de feesttent met
liveoptredens van coverband Jack Fire en Max Strammer (Marco ten Kate).

Penaltybokaal
Op zondagmiddag 28 mei vanaf 15.00 uur vormen de penaltystip en het doel op veld 1 het decor voor de
penaltybokaal. Wie in deze finale mogen uitkomen wordt via een voorselectie beslist. Per leeftijdscategorie
onder de 11 jaar (E), onder de de 13 jaar (D) en onder de 15 jaar (C) mogen 5 spelers/speelsters de finale
spelen en FC Twente-keeper Nick Marsman testen op zijn 'penaltykiller' kwaliteiten.

Het volledige programma vind je hier.

maandag 8 mei 2017

Wie moet er team van het jaar worden?

Het hoofdbestuur wil graag op de Saampie avond op zaterdagavond 10 juni 2017 het team van het seizoen
(jaar) bekend maken. Het gaat dan om groep (je) vrijwilligers of volledige commissie/afdeling of compleet
handbal of voetbalteam die:

- zich het afgelopen seizoen met buitengewone inzet of op een bijzondere manier heeft ingezet voor de
vereniging of een bijzondere prestatie heeft geleverd of
-vernieuwend bezig is, de vereniging op de kaart heeft gezet en/of nieuwe initiatieven heeft ontwikkeld ten
gunste van de vereniging of/en;
-een stimulans en voorbeeld is voor anderen.

Heb je een suggestie of vindt je dat een aantal vrijwilligers of een groep(je) mensen dit verdiend heeft, laat
het Hoofdbestuur dit weten met een korte motivatie door een mailtje te sturen naar secretaris@wijhe92.nl

zaterdag 6 mei 2017

SUPPORTERS WIJHE '92 BEDANKT!

Spelersgroep en technische staf Wijhe '92 wil de trouwe supporters na afloop van de laatste thuiswedstrijd in
de competitie, a.s. zondag 7 mei 2017, een drankje en hapje aanbieden als dank en waardering!

Hopelijk kunnen wij dan onder het genot van een drankje blijven dromen en speculeren over een periodetitel
en is zondag niet de laatste thuiswedstrijd van het seizoen..... :)
Tot zondag!!

donderdag 4 mei 2017

AANPASSING VOETBALSTRUCTUUR

In de tweede helft van 2016 heeft het Voetbalbestuur van Wijhe '92 de kwaliteit van haar vereniging laten
doorlichten. Uit de rapportage zijn aanbevelingen en verbeterpunten naar voren gekomen. Een van de
aanbevelingen was het aanpassen van de structuur van de voetbalafdeling.
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Dit is gelukt met de oprichting van een Commissie Technische Zaken (CTZ). Hierin zit ook het Technisch
Hart. Meer hierover lees je in bijgevoegde pdf. ook kun je hierin het nieuwe organogram bekijken.

Download hier de pdf.

dinsdag 2 mei 2017

Woonevent Wijhe

Op zaterdag 13 mei wordt in Olst en Wijhe een woonevent voor jongeren in de leeftijd van 18 tot 30 jaar
georganiseerd. Aan Wijhe '92 is gevraagd dit woonevent te promoten onder jongeren. Wijhe '92 heeft er
namelijk ook belang bij dat jongeren in of rondom Wijhe blijven wonen, om het ledenaantal op peil te
houden. Voor elke jongere die via onze vereniging naar het woonevent komt ontvangt Wijhe '92 een bedrag
van tien euro. Zo snijdt het mes aan meerdere kanten. Voor de vereniging extra financiën en voor jou
interessante informatie om in of rondom Wijhe te blijven wonen.

Wil je binnenkort op jezelf gaan wonen?

Als jij op jezelf wilt gaan wonen of naar een ander woningtype wilt verhuizen heb je vast en zeker een aantal
vragen waarop je graag antwoord wilt. Denk bijvoorbeeld aan:

"Wat komt er allemaal bij kijken als ik mijn eerste woning wil kopen?"
"Kan de bank bij een hypotheek rekening houden met veranderingen in mijn inkomen?"
"Zou ik samen met een maat een woning kunnen huren om de kosten te delen?"
"Waar kan ik terecht om een woning te huren?"
"Kan ik zelf een huis bouwen?"

Op deze en al jouw andere woonvragen krijg je antwoord op het woonevent dat georganiseerd wordt op
zaterdag 13 mei. Je bent van harte welkom van 14.00 tot 16.30 uur in café De Slinger aan de Langstraat.

Meer informatie over dit woonevent is te vinden op de website van de gemeente (https://wonen.olst-wijhe.nl
/wooneventjongeren) en facebookpagina (https://www.facebook.com/gemeenteolstwijhe)

Kom jij ook naar het woonevent op zaterdag 13 mei in Wijhe? Of wijs vrienden en kennissen in jouw
omgeving op deze mogelijkheid om op een makkelijke manier veel informatie te verzamelen.

maandag 1 mei 2017

Voetbaldagen voor de echte voetballiefhebbers

In de eerste week van de zomervakantie vindt de 9de editie van de Voetbal 3-daagse plaats in Wijhe. Deze
voetbaldagen worden georganiseerd door Daan Koerhuis van De Voetbal Academie. Van 24 t/m 29 juli
kunnen jongens en meisjes uit heel Salland zich op voetbalgebied uitleven op de velden van Wijhe ‘92.

De voetbaldagen zijn opgesplitst in een voetbal 3-daagse voor F (JO-9) en E (JO-11) spelers van 24 t/m 26
juli. De voetbal 3-daagse voor D (JO-13) en C (JO-15) is van 27 t/m 29 juli. De dagen staan in het teken van
voetbal, voetbal en nog eens voetbal. Op allerlei verschillende manieren worden er voetbalactiviteiten
aangeboden. De trainers bieden creatieve en originele oefeningen aan en ze zorgen ervoor dat er met veel
plezier en enthousiasme gevoetbald wordt. Hierdoor zie je dat spelers zich ontwikkelen.
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Sociale vaardigheden
Ongemerkt trainen de spelers ook hun sociale vaardigheden. Ze komen in teams waarvan ze veel spelers niet
kennen. In dit team moet worden samengewerkt om met elkaar een teamprestatie te leveren. Ook zullen ze
om moeten kunnen gaan met tegenslagen, uitdagingen, spanningen en grenzen. Bij de Voetbal 3-daagse van
De Voetbal Academie is daar veel aandacht voor. Het persoonlijke karakter en de sociale vaardigheden zijn
belangrijke aandachtspunten tijdens deze unieke dagen.
Op www.devoetbalacademie.nl staan heel veel filmpjes, foto’s en uitleg over wat De Voetbal Academie
allemaal organiseert. Daar staat ook het aanmeldingsformulier voor de Voetbal 3-daagse. Mail met vragen
naar: info@devoetbalacademie.nl

maandag 1 mei 2017

Bas Heutinck van RKZVC naar Wijhe’92

Bas Heutinck, basisspeler bij 2e klasser RKZVC Zieuwent , dat kampioen is geworden en promoveert naar de
1e klasse, zal volgend seizoen aansluiten bij de selectie van Wijhe ‘92.

De 24-jarige linkspoot, is na Tjidde Koopman (Heino) en Max Kiekebosch (Rohda Raalte), de derde
aanwinst voor de selectie van hoofdtrainer Hans van der Hoop. Bas Heutinck, die verder zijn gehele
voetballeven speelde bij RKZVC, is niet onbekend bij Wijhe ’92. Hij speelde er drie jaar geleden al een
seizoen, maar heeft nu definitief besloten te verhuizen naar Wijhe en aan te sluiten bij de selectie van de 3e
klasser.

Wijhe ’92 is blij dat Bas Heutinck de selectie van Wijhe ’92 komt versterken. Zij heten Bas dan ook van harte
welkom in zijn nieuwe woonplaats Wijhe en wensen hem veel voetbalplezier bij Wijhe ’92.

vrijdag 28 april 2017

Dames 1 voetbal Wijhe ’92 stopt per direct

Dames 1 voetbal van Wijhe ‘92, dat uitkomt in de zondagcompetitie, heeft zich per direct teruggetrokken uit
de competitie. Deze keus komt niet uit de lucht vallen, want de afgelopen weken werd het alsmaar moeilijker
een elftal op de been te krijgen. Eigenlijk werd het de afgelopen maanden al steeds lastiger om een team bij
elkaar te krijgen.

Er zijn diverse factoren die tot deze beslissing hebben geleid: zo zijn er dit seizoen veel langdurig
geblesseerde speelsters, helaas kwamen daar vorige week nog eens twee geblesseerden bij. Daarnaast loopt
een aantal speelsters stage in het buitenland. Het Dames 1 team werd vorig jaar nog kampioen in de
competitie.

Wijhe ’92 betreurt dit nieuws ten zeerste en hoopt volgend seizoen weer een Dames 1 voetbalteam op te
kunnen richten, temeer omdat het meidenvoetbal bij de Wijhese vereniging een relatief grote tak is en op veel
belangstelling mag rekenen.

vrijdag 28 april 2017

Voorlopige teamindeling van de jeugdvoetbal voor het seizoen
2017-2018
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Bijgaand de voorlopige teamindeling van de voetbal voor het seizoen 2017-2018.

Reacties op de teamindeling kunnen voor 12 mei 2016 gestuurd worden naar
wedstrijdsecretarisjunioren@wijhe92.nl
Deze reacties zullen eind mei binnen de pupillen- en juniorencommissie worden besproken.

Met vriendelijke groet,

Voetbalbestuur Wijhe '92

Download hier de teamindeling

woensdag 26 april 2017

Wijhe '92 got talent

Heb jij een leuke dansact, playbackact, kun je heel goed goochelen of wat anders? In je eentje, met z’n 3-en
of met je hele team? Dan zijn we op zoek naar jou/jullie!

Voor de vrijdagavond van het jubileumweekend zijn we op zoek naar spectaculaire acts voor Wijhe ’92 Got
Talent. Een leuke talentenshow onder leiding van Ricardo Heerink en Bas Mulder.

Opgave kan t/m 1 mei bij Marieke Olthof: marike00@hotmail.com
(graag vermelden wat je act is en met hoeveel personen)

Download de flyer hier

dinsdag 25 april 2017

Veld en kleedkamer indeling

Met ingang van 1 Mei 2017 gaan verschillende handbalteams weer buiten trainen.

Als gevolg hiervan is het schema hier en daar wat aangepast.

Willen jullie je houden aan bijgaand schema, per 01-05-2017.

Het is voor de voetbalteams verboden om te trainen op de velden 2 en 5, tenzij dit,

i.v.m. door de weekse wedstrijden, op het scherm staat aangegeven.

Download hier het schema.

zondag 23 april 2017

GROTE VEILING op zondag 28 mei

Beste spelers en speelsters,
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Vorig jaar vierden wij 100 jaar voetbal in Wijhe met o.a. een wedstrijd tussen oud-eerste elftalspelers van VV
Wijhe en SC IJsselboys. Dit jaar bestaat onze fusieclub Wijhe ’92 al weer 25 jaar en nemen wij met ruim
1.000 leden een belangrijke plaats in, in de gemeenschap van Wijhe.
Ons 25-jarig jubileum vieren wij in het Hemelvaartsweekend van 25 t/m 28 mei. Het programma zal bestaan
uit o.a. het Internationaal voetbaltoernooi, een playbackavond, een feestavond, het mix-toernooi, een receptie
en de grote veiling op zondag 28 mei.
We nodigen jullie allemaal uit, om met zijn allen als team aanwezig te zijn op de feestavond in de grote tent
op het parkeerterrein van zaterdag 27 mei en mee te doen aan het mix-toernooi op zondag 28 mei. Daarna is
de prijsuitreiking in de tent, wordt de receptie gehouden en als afsluiting de grote veiling.
Omdat we het heel belangrijk vinden dat alle teams aanwezig zijn, hebben we het volgende bedacht:
• een teamtafel op de feestavond met een rondje drinken en gratis eten ( elk team krijgt munten)
• deelname aan het mixtoernooi met een gratis ontbijt voorafgaand aan het toernooi
• een eigen team-biertafel in de tent bij de prijsuitreiking en de grote veiling

Tijdens de veiling zal een professionele veilingmeester ca. 200 kavels verkopen. De kavels zullen bestaan uit
goederen en diensten. Net als bij de laatste veiling in 2006 verwachten we ook een inbreng van de teams. Elk
team moet minimaal één kavel inbrengen. Om een indruk te geven van de inbreng bij de vorige veiling zijn
hierbij enkele voorbeelden:
• geheel verzorgde Chinese rijsttafel voor 15 personen
• een kinderfiets
• een flat-screen tv van Philips
• een dag tuinieren met 7 personen
• ½ dag klussen met 10 personen
• geheel verzorgd etentje voor 4 personen op de middenstip

In het weekend van 30 april zullen wij (Jan van ‘t Land / Cor Wellenberg) contact met de teams zoeken om
vragen te beantwoorden en het een en ander uit te leggen.
Wij hopen dat jullie mee willen helpen de feestavond, het mix-toernooi en de veiling tot een groot succes te
maken en natuurlijk zijn jullie van harte uitgenodigd om mee te bieden op de veiling.

Saampies doen we het!
Martin Westerbeek
Voorzitter Wijhe ’92

zondag 23 april 2017

Vier je het 25-jarig jubileum mee?

In het weekend van 26, 27 en 28 mei vieren we dat Wijhe ’92 al weer 25 jaar bestaat. Hopelijk heb je deze
data al vrij gehouden in je agenda. Een groep vrijwilligers is druk bezig om het programma in te vullen en ze
hebben jouw hulp nodig. ‘Hulp’ is een groot woord, want eigenlijk willen ze gewoon dat je aanwezig bent
om er met z’n allen een groots jubileumweekend van te maken. Da’s niet zo moeilijk toch?

Teams opgelet!
Op zaterdagavond is er een grote feestavond in de feesttent met optredens van liveband Jack Fire en
Strammer Max (Marco ten Kate). Voor elk team is een eigen tafel én een aantal muntjes gereserveerd. De dag
erna kun je je brakheid eruit sporten door mee te doen met het voetbalmixtoernooi. De organisatie hoopt dat
alle teams mee doen.
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Kavel voor de veiling
Tot slot vraagt de organisatie de teams om een kavel beschikbaar te stellen voor de ludieke veiling op
zondagmiddag. Jullie kavel mag van alles zijn, bijvoorbeeld met je team een halve dag de tuin bij iemand
doen, of alle ramen van een huis lappen, of het verzorgen van een etentje voor een x-aantal personen, etc.
Alle teams worden binnenkort benaderd, dus denk alvast na over welke kavel jouw team aan wil bieden.

Het volledige programma vind je hier

maandag 17 april 2017

LEDVERLICHTING IN KANTINE 'DE VERLENGING

Ton Reinders van Vocare Ledlight, een online groothandel in ledlampen, heeft voor alle standaard verlichting
in het kantinegebouw ledlampen geleverd. De duurzamere ledlampen zijn een mooie vervanging voor de
energie slurpende lampen die er eerst zaten. Zo is onder andere de lichtbak van de Vrienden van Wijhe '92
voorzien van nieuwe ledlampen. Namens Wijhe '92 van harte bedankt!

Op de foto is helaas te zien dat er nog enkele lege vakjes op de lichtbak te zien zijn. Wie wil de gaten
opvullen en Wijhe '92 steunen door lid te worden van de "Vrienden van Wijhe '92"? Meer info over deze club
vind je op de pagina 'vrienden van Wijhe'92'. Zie menu links van dit nieuwsbericht.

maandag 17 april 2017

Voorlopige Teamindeling Handbalseizoen 2017-2018

Dag allen,

Hier volgt de voorlopige teamindeling van de handbal seizoen 2017-2018. Vanaf maandag 8 mei gaan de
selectieteams, Dames 1/2, A1, B1 en C1 in de nieuwe samenstelling trainen. De andere speelsters blijven met
hun huidige team op de gebruikelijke trainingsdagen/tijden trainen, tenzij zij hierover anders zijn
geïnformeerd door de teamleiding. Er zijn geen trainingen vanaf maandag 24 april tot en met vrijdag 5 mei,
alleen de E, F, en H teams starten weer met de trainingen vanaf 1 mei.

Reacties op de teamindeling kunnen uiterlijk tot zondag 23 april gestuurd worden naar het secretariaat:
wijhe92@handbal.nl

De procedure m.b.t. de teamindeling is te vinden op onze site onder handbalteams/informatie/procedure
teamindeling 2017-2018.

Met vriendelijke groet,

Bestuur Gastvrij Wijhe’92

donderdag 13 april 2017

MET DE BUS MEE NAAR HET NK HANDBAL VOOR B1?

Na een succesvol seizoen hebben de handbalmeiden van B1 zich geplaatst voor het NK dat gespeeld wordt
op zaterdag 29 april in de Sporthallen Zuid, Burgerweeshuispad 54 te Amsterdam. Heb je zin om mee te
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gaan? Er zijn nog plaatsen vrij in de bus. Geef je snel op, want vol = vol.

De kosten voor de jeugd tot en met 16 jaar bedragen € 5,- p.p. en mensen boven de 16 jaar betalen € 7,50 p.p.
De bus vertrekt om 06.15 uur vanaf de parkeerplaats bij sporthal De Lange Slag in Wijhe. Informatie en
opgave via: j.strijdveen@home.nl.

Download hier het programma

dinsdag 11 april 2017

HANDBALTRAINERS/-COACH VOOR DAMES 2 en HET A1-
TEAM GEZOCHT!

Vacature trainer/coach Dames 2

Het dames 2 team is dit seizoen, onder leiding van Erik Rijers, kampioen geworden in de 2e klasse en
promoveert naar de 1e klasse. Erik Rijers heeft aangegeven dat hij het komende seizoen om privé redenen
zijn functie bij de vereniging beëindigd.

Daarom zoekt Gastvrij Wijhe '92 m.i.v. het seizoen '17/'18 een trainer/coach voor ons dames 2 team. Dit is
een enthousiaste groep meiden die er samen voor willen gaan in de 1e klasse.

Vacature trainer/coach A1

Afgelopen seizoen hebben de meiden gespeeld in de landelijk jeugddivisie Noord-Oost en dit team heeft
onder leiding van Tim Bloemen een zeer verdienstelijke 7e plaats behaald. Tim gaat het komende seizoen een
studie oppakken en heeft er daarom voor gekozen het komende jaar géén trainingen bij Gastvrij Wijhe '92 te
verzorgen.

Voor het A1-team zoekt Gastvrij Wijhe '92 m.i.v. het seizoen '17/'18 eveneens een trainer/coach! Dit team zal
het komende jaar wederom uitkomen in de jeugddivisie NO, of in de landelijke

Topklasse (dit is afhankelijk van het doorvoeren van de competitieopzet door het NHV).

De A1 is een fanatieke en enthousiaste groep meiden die ook het komende seizoen weer goed op landelijk
niveau willen presteren.

We zijn op zoek naar ervaren trainers die:
• voldoende handbalkennis en –inzicht heeft voor de betreffende niveaus;
• bij voorkeur beschikt over het certificaat HTA / HT3 of gelijkwaardig;
• trainingen verzorgt en het team coacht en begeleidt bij wedstrijden;
• communicatief sterk is;
• een positieve stijl van coachen heeft.

Wij bieden:
• goede faciliteiten en materialen;
• marktconforme vergoeding.

Heeft u belangstelling voor één van deze functies, dan kunt u contact opnemen met Rudy te Braak (voorzitter
Technische Commissie) via 06-13556383.
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woensdag 5 april 2017

Nieuwe handbalscheidsrechters gediplomeerd

Afgelopen zondag 2 april hebben Ayla Koekkoek en Marloes Savelkoel in Schalkhaar als duo tijdens het
leiden van een wedstrijd Schalkhaar A1 – Heeten A1 met succes hun Proeve van Bekwaamheid afgelegd.
Officieel zijn zij nu gediplomeerd handbalscheidsrechters voor de breedtesport. Een prachtige prestatie waar
Gastvrij Wijhe ’92 heel trots op is.

De weg naar het diploma
Praktijkbegeleiders (PB’ers) vanuit onze vereniging waren Jos Huis in ‘t Veld en Karin Leerkes. Zij hebben
de afgelopen maanden deze twee meiden begeleid, want de opleiding kende een praktijkleerweg. Dat
betekent dat je onder begeleiding van je PB’er wedstrijden gaat fluiten en na afloop van elke wedstrijd een
reflectiegesprek met je PB’er hebt, waarbij je evalueert en doelen stelt.
Deze doelen legden Ayla en Marloes elk vast op reflectieformulieren. De wedstrijden zijn in de beginperiode
allemaal gefloten bij de jeugdwedstrijden van Wijhe ’92, thuis in de eigen sporthal. Aan het eind van de
opleiding hebben de meiden een aantal wedstrijden in de regio gefloten. Zo is uiteindelijk een portfolio met 5
reflectieverslagen tot stand gekomen waarna Ayla en Marloes klaar waren om hun Proeve van Bekwaamheid
af te leggen. Namens het NHV was Frans Holleboom aanwezig, geen onbekende in de regionale
scheidsrechterswereld. Rudy te Braak en Bertine Hovestad waren namens Wijhe ’92 aanwezig om de meiden
te feliciteren met hun diploma.

De verenging is altijd op zoek naar mensen die het net als Ayla en Marloes zien zitten om wedstrijden te
begeleiden, dus schroom niet en meld je aan of informeer naar de mogelijkheden bij Bertine Hovestad via
handbalwijhe92@behen.nl.

vrijdag 31 maart 2017

Ambitieuze keeperstrainer voor de selectiekeepers gezocht!

Voetbalvereniging Wijhe ’92 is voor het komende seizoen op zoek naar een ambitieuze keeperstrainer voor
de selectiekeepers.
De trainingsavond is bij voorkeur op de dinsdag.

De keeperstrainer die wij zoeken:
• Is bij aanvang van het seizoen 2017 – 2018 bij voorkeur in bezit van keeperscoach III diploma
• Verzorgt trainingen, coacht en begeleidt de selectiekeepers (bij voorkeur ook op de zondag)
• Wil meewerken aan een verdere ontwikkeling en uitvoering van het technisch keepersbeleid van Wijhe ‘92
• Coacht en ondersteunt collega trainers bij zowel de senioren als de jeugd
• Is op een hedendaagse manier communicatievaardig naar zowel trainers, begeleiding, als bestuur

Wij bieden:
• Goede faciliteiten en materialen
• Marktconforme vergoeding

Indien u belangstelling heeft en denkt u aan bovenstaande criteria te voldoen, stuur dan uw korte motivatie
(inclusief CV) vóór 17 april 2017 naar: secretaris@wijhe92.nl.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Radboud Hendriks (Voorzitter Technische commissie) via
telefoonnummer 06 - 543 111 81.
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woensdag 29 maart 2017

Vacature Trainer JO17-1

Voetbalvereniging Wijhe '92 is voor het komende seizoen op zoek naar een ambitieuze trainer voor de
JO17-1.

Het team speelt momenteel in de 1e klasse en traint op de maandag- en de woensdagavond.

De trainer die wij zoeken:

• Is bij aanvang van het seizoen 2017 – 2018 minimaal in bezit van de KNVB licentie UEFA C (TC III)
• Verzorgt de trainingen, coacht en begeleidt het team op wedstrijddagen
• Wil meewerken in een verdere ontwikkeling en uitvoering van het technisch beleid van Wijhe '92
• Coacht en ondersteunt collega selectietrainers in de jeugd en trainers van de JO17-2 en JO17-3
• Is op een hedendaagse manier communicatievaardig naar zowel spelers, begeleiding, als bestuur

Wij bieden:
• Goede faciliteiten en materialen
• Marktconforme vergoeding

Indien u belangstelling heeft en denkt u aan bovenstaande criteria te voldoen, stuur dan uw korte motivatie
(inclusief CV) vóór 14 april naar: secretaris@wijhe92.nl.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Radboud Hendriks (Voorzitter Juniorencommissie) via
telefoonnummer 06 - 543 111 81.

zondag 26 maart 2017

Schalke 04- Wolfsburg zaterdag 8 april 2017

De wedstrijd wordt gespeeld om 15.30 uur. Graag allen om 11.00 uur aanwezig op de parkeerplaats bij
Wijhe ’92.

Net zoals vorig jaar wordt er gezorgd voor drankjes (Hertog Jan!) en een paar hapjes voor in de bus. Voor
jeugdigen zal ik cola regelen. Moet er wat anders komen, meld dit dan zo spoedig mogelijk bij mij.

Bijgaand nog de deelnemerslijst. We zitten nu op 42 deelnemers. De bus is daarmee nog niet helemaal vol.
Dus als je nog iemand weet (collega, buurman of vriend) die ook mee wil (hoeft niet lid te zijn van Wijhe
’92), laat deze zich dan svp nog op korte termijn opgeven.

Bij vragen mail: hjwa.voppen@hetnet.nl

Namens het bestuur van Wijhe ‘92
John Voppen

zaterdag 25 maart 2017
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Meiden Gastvrij/Wijhe'92 B1 naar NK!

Na de winst op Dalfsen hebben de meiden van Gastvrij Wijhe '92 zich geplaatst voor het NK op 29 april in
Amsterdam. Van harte gefeliciteerd!

donderdag 23 maart 2017

In memoriam - Gerrit van der Sluis

Het kaarsje ging langzaam uit. Wij ontvingen het trieste bericht dat ons erelid is overleden.

Gerrit van der Sluis

Gerrit heeft veel betekend voor het voetbal in Wijhe. Bij het herdenken van 100 jaar voetbal in Wijhe in 2016
was Gerrit één van de eregasten én degene die de groen-witte vlag van de vv Wijhe omhoog hees. Als
spelend lid, bestuurslid en vrijwilliger in diverse functies heeft hij bij deze club zijn sporen verdiend. Ook na
de fusie met Wijhe ’92 bleef Gerrit actief in diverse vrijwilligersfuncties. Hij deed dit altijd met een positieve
insteek en zelfs de laatste jaren verrichte hij nog werkzaamheden, die hij lichamelijk aan kon. Gerrit was zeer
betrokken bij en altijd trots op zijn club Wijhe ’92. Hij was vaak op de voetbalvelden te vinden en bezocht
graag als trouwe supporter de wedstrijden van het 1e team.
Voor zijn jarenlange inzet en grote verdiensten voor de vereniging is Gerrit benoemd als erelid. Zijn
geschilderde portret hangt ter nagedachtenis in de bestuurskamer. Wijhe’92 gaat Gerrit missen.

Wij wensen zijn vrouw Annie, Jan en Nicole en de kleinkinderen veel sterkte met dit grote gemis.

Bestuur en leden s.v. Wijhe ‘92

dinsdag 21 maart 2017

Prijswinnaars 3e ronde Trots op Wijhe

Op donderdagavond 16 maart werden opnieuw tien prijswinnaars van de stempelactie Trots op Wijhe bekend.
Er waren zo’n 300 formulieren ingeleverd en de actie was daarmee weer een succes. Dit was tevens de laatste
trekking, want de actie komt hierna tot een eind. De tien prijswinnaars en hun prijs zijn:

F. Berendijk, Dijk 52- Cadeaubon Gastvrij Wijhe
Elly Luttikholt en Marijke Berendsen, Veerstraat 17 - Staatslot
W. Marskamp, Waterstraat 15 – Staatslot
J.H. Nijenhuis, Marktstraat 5 – Staatslot
Melanie Nijland, De Wieken 13 Raalte – Staatslot
J. Schurink, Kappeweg 3- Cadeaubon Gastvrij Wijhe
Fam. Van der Streek. Herxen 29 - Cadeaubon Gastvrij Wijhe
Charlotte Vermeulen, Wiederhorsten 12 - 2 kaartjes PEC Zwolle
Fam. te Wierik. Prins Hendrikstraat 5 - 2 kaartjes PEC Zwolle
Mevr. A Zomer, Spoorstraat 20 - Cadeaubon Gastvrij Wijhe

Alle winnaars hebben inmiddels bericht gehad. Gastvrij Wijhe en Wijhe ’92 bedanken alle deelnemers voor
hun steun aan de actie.

vrijdag 17 maart 2017
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KONINGSLOOP 26 april 2017

Op woensdagavond 26 april 2017 aan de vooravond van Koningsdag staat Wijhe in het teken van de 3e editie
van de Koningsloop Wijhe. De Langstraat, het historische hart van Wijhe, is het toneel van de start en finish
van deze mooie loop voor zowel kinderen, recreanten als prestatielopers.

De Koningsloop wordt georganiseerd door het Verenigd Comité Wijhe.

Er zijn de volgende afstanden:
• t/m 6 jaar: 600 meter zo hard je kunt! 18:00 uur start.
• 7 t/m 9 jaar: 2x600 meter bikkelen 18:10 uur start.
• 10 t/m 12 jaar: 3x600 meter snot voor de ogen 18:25 uur start.

Voor alle deelnemers is er een herinnering en in elke categorie zijn mooie prijzen te winnen. Marijn Marsman
zal als speaker aanwezig zijn.

Bij G.A.A.V. (Langstraat 18, 8131 BC) op honderd meter van de start- en finish liggen de startnummers voor
je klaar

Meedoen?
Het zou fantastisch zijn als de pupillen van Wijhe92 in grote getale aan de start staan van deze loop.

U kunt uw kind inschrijven door de klikken op: Inschrijving KoningsloopWijhe

Deelname is gratis.

dinsdag 14 maart 2017

Ben jij erbij? 25-jarig jubileum Wijhe ‘92

Heb jij 26, 27 en 28 mei al geblokt in je agenda? In dat weekend vieren we namelijk dat Wijhe ’92 al weer 25
jaar bestaat. Plan dus geen weekendje weg met je team, maar kom gezellig met z’n allen naar het sportpark
(waar dan overdag de IJsseltrophy plaats vindt). Je wilt zeker de grandioze feestavond op zaterdag niet
missen. De organisatie hoopt dat alle teams zowel van de handbal als de voetbal aanwezig zijn, omdat er voor
elk team een tafel is gereserveerd in de feesttent.

Feestprogramma
Vrijdagavond: 'Wijhe '92 Got Talent' voor de jongste jeugd (onder de 13 jaar)
Zaterdagavond: feesttent met optredens van sensationele liveband Jackfire en schlagerzanger Max Strammer.
Van meezing knallers tot guilty pleasures en engelachtige ballads, Jackfire speelt het allemaal en omlijst elk
feest met een spetterende lichtshow. Daarnaast komt ook Max Strammer zijn ‘Supertolle Schlagerparty’ ten
gehore brengen, zoals alleen hij dat kan. Het belooft één groot feest te worden.
Zondag: mixtoernooi voor handbal en voetbal, een receptie met reünie én een grote veiling.

dinsdag 14 maart 2017

Tyson Krosman is de geluksvogel bij De Voetbal Academie
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Elke vrijdag traint De Voetbal Academie van Daan Koerhuis op de velden van Wijhe’92. Deze samenwerking
is er al bijna 9 jaar. Elk half jaar start er een periode van 15 trainingen. Op 3 maart was de eerste training van
deze periode. De samenwerking tussen Wijhe’92 en De Voetbal Academie is mooi en staat als een huis. Elk
half jaar mag er 1 speler van Wijhe’’92 gratis deelnemen aan de trainingen en dit keer is Tyson Krosman de
geluksvogel. Tyson was blij verrast en leek het leuk deel te nemen aan de trainingen. Wij wensen Tyson
ontzettend veel plezier bij de trainingen van De Voetbal Academie.

maandag 13 maart 2017

G-handbaltoernooi bij Wijhe ‘92

Op zondag 19 maart organiseert Wijhe ’92 een toernooi voor G-handballers in sporthal De Lange Slag. De
jonge speelsters en hun begeleiders komen van heinde en verre om aan dit toernooi mee te doen.
Deelnemende verenigingen zijn namelijk Nijenrode uit Breukelen, Westsite uit Amsterdam en natuurlijk ons
eigen G-team. Het toernooi wordt om 11.00 uur afgetrapt met een 1,5 uur durende clinic door Dames 1.
Daarna is er tijd voor een gezamenlijk lunch. De lunch wordt mede mogelijk gemaakt door Visser
Woninginrichting, ’t Kappershuus, Duivenvoorde Bloemen en Autoschade Herstel C&S Zwolle. ’s Middags
worden de wedstrijden gespeeld waarna om 15.30 uur een gezamenlijke afsluiting is.

G-handbal
Wijhe ’92 heeft als enige club in Salland sinds enkele jaren een G-handbalteam, waarin speelsters met een
beperking spelen. Zij worden tijdens het trainen intensief begeleid door een enthousiaste groep vrijwilligers.
Omdat er hier in de regio geen competitie voor deze doelgroep is heeft Wijhe ’92 besloten een toernooitje te
organiseren om de speelsters ook wedstrijdervaring en –plezier op te laten doen.

woensdag 8 maart 2017

Laatste kaarten! Schalke 04- Wolfsburg zaterdag 8 april 2017

Met Wijhe’92 naar Schalke 04?

Er zijn nog kaarten. Kosten € 69,- inclusief toegangskaart, bus, hapjes en aantal drankjes.

Mail: hjwa.voppen@hetnet.nl
Of bel: 06-23439767

maandag 6 maart 2017

Hart voor Salland actie start weer

Eind deze week 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 10 tot en met 20 maart 2017.

Leden ontvangen komende week 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.
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Hart voor Salland in 2015 én 2016 succesvol voor Wijhe ‘92
Zowel in 2015 als 2016 kreeg Wijhe ’92 de meeste stemmen in de categorie ‘sport’, waarin meer dan honderd
andere Sallandse sportverenigingen meededen. De ‘concurrentie’ is dus groot. Laten we proberen om het
resultaat te evenaren, 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.

woensdag 1 maart 2017

Vacature ledenadministrateurs

Wil jij wel wat doen voor de club, maar dan graag op jou te bepalen
momenten en vanuit huis? Dan is de vacature "Ledenadministrateur
senioren" of "Ledenadministrateur junioren" misschien iets voor jou.

"Ledenadministrateur senioren"
In deze functie ben jij verantwoordelijk voor het actueel houden van de
ledenadministratie voor de senioren, donateurs en rustende leden. Dit
gebeurt in het programma Sportlink Club. Je verwerkt hierin
aanmeldingen, wijzigingen en afmeldingen. Hierbij werk je vooral samen
met de ledenadministrateur voor de jeugd en de contributie inner.
De werkzaamheden nemen gemiddeld 1 uur per week in beslag en kunnen
vanuit huis op door jou te bepalen momenten worden verricht.

Heb je interesse, neem dan contact op met de huidige ledenadministrateur
senioren, Koen Jansen via koenjansen@wijhe92.nl of 06-13048594

"Ledenadministrateur junioren"
In deze functie ben jij verantwoordelijk voor het actueel houden van de
ledenadministratie voor de junioren. Dit gebeurt in het programma Sportlink Club. Je verwerkt hierin
aanmeldingen, wijzigingen en afmeldingen. Hierbij werk je vooral samen
met de ledenadministrateur voor de senioren en de contributie inner.
De werkzaamheden nemen gemiddeld 2 a 3 uur per week in beslag en kunnen
vanuit huis op door jou te bepalen momenten worden verricht.

Heb je interesse, neem dan contact op met de secretaris John Voppen via hjwa.voppen@hetnet.nl

maandag 27 februari 2017

Nieuwe trainingspakken handbalteam B1

De handbalmeiden van B1 hebben trainingspakken aangeboden gekregen door Bureau SAAM. Bureau
SAAM is een samenwerkingsverband tussen Sandra Oldenhof en Kim Schutte.
Zij zijn 2 zelfstandige professionele hulpverleners op het gebied van curatele, mentorschap en
bewindvoering.
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dinsdag 21 februari 2017

contract verlenging Kevin Roddenhof, trainer Wijhe'92 JO15 1

Goed nieuws! Voor het team JO15 1 is het contact met trainer Kevin Roddenhof met een jaar verlengd.

Onderstaand op de foto tekent Kevin zijn contract.

We wensen Kevin ook voor het seizoen 2017-2018 veel succes!

test123 test123 test123

woensdag 15 februari 2017

Jeugdopleiding voetbal op de goede weg

In de tweede helft van 2016 heeft het Voetbal Bestuur van Wijhe ’92 de kwaliteit van haar jeugdopleiding
laten doorlichten door de KNVB samen met een extern sportadviesbureau. Na de schriftelijke evaluatie is een
aantal bezoeken aan Wijhe ’92 gebracht door diverse voetbalexperts. Vanuit Wijhe ’92 hebben een aantal
jeugdtrainers, (jeugd)coördinatoren en bestuursleden de huidige situatie in kaart gebracht. Vervolgens is in
samenspraak met de KNVB de ambitie bepaald en vooral ook besproken op welke wijze we onze ambities,
dromen en doelstellingen willen bereiken.

De onderzoekers concludeerden in het eindrapport dat er veel waardering was voor:

- De daadkracht en betrokkenheid om de jeugdopleiding te verbeteren;
- De aandacht voor het inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen;
- De beschikbare faciliteiten, accommodatie én de organisatie van randvoorwaarden;
- De aandacht voor een positief sportklimaat, sportiviteit en respect;
- De omvang en het opleidingsniveau van het technisch kader.

Uit de rapportage zijn ook aanbevelingen en verbeterpunten naar voren gekomen. Als Wijhe ’92 erin slaagt
enkele van deze punten op korte termijn daadwerkelijk door te voeren dan voldoet Wijhe ‘92 aan de eisen die
gelden voor een goede lokale jeugdopleiding. Inmiddels wordt hier achter de schermen, met vele
betrokkenen, hard aan gewerkt. Een aantal aanbevelingen is reeds opgevolgd. Zo is recent een Hoofd Jeugd
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Opleiding aangetrokken, is de structuur van de voetbalafdeling aangepast en zijn taken duidelijker
vastgelegd. Ook is er een Technisch Jeugdplan 2017 – 2022 opgesteld en er zijn diverse punten uit het
voetbalbeleidsplan verder uitgewerkt en geconcretiseerd.

Kortom, we zijn op de goede weg en maken mooie stappen voor verbetering van de kwaliteit van de
Jeugdopleiding bij Wijhe ’92.

maandag 13 februari 2017

Wijhe’92 trainers geslaagd voor de KNVB opleiding Pupillentrainer.

Negen jeugdtrainers van Wijhe’92 hebben dit najaar deelgenomen aan de cursus KNVB Pupillentrainer en
hebben vrijdagavond uit handen van KNVB docent Geert Jan de Grip het diploma KNVB Pupillentrainer
ontvangen.

De cursus startte op vrijdag 18 november op ons sportcomplex met negentien cursisten en werd voor allen
succesvol afgesloten op vrijdag 10 februari.
Ondanks het vaak winterse weer en de barre omstandigheden waarin de praktijkopdrachten werden
uitgevoerd was de opkomst en het resultaat uitstekend. De cursisten waren allen vol lof over de cursus en
docent Geert Jan de Grip. Met name het aanbrengen van structuur in de trainingen en het doelgericht kunnen
werken met jeugdige spelers werd als positief element van de cursus genoemd.

Docent Geert Jan de Grip sprak zijn waardering uit over het niveau van deze groep cursisten en het
enthousiasme waarmee de opdrachten en de trainingen werden afgewerkt.
Wijhe’92 is daarmee in een klap negen gediplomeerde trainers rijker waarmee we in het kader van het nieuwe
voetbalbeleidsplan vooruit kunnen in de opbouw van de vereniging, te beginnen bij de jeugd. De taak van de
nieuwe trainers is dan ook om de opgedane kennis zo veel mogelijk te delen met hun collega’s die actief zijn
met het trainen van zowel mini, F-, E- en D pupillen.

Namens het bestuur van Wijhe’92 kwam Alexander Westenbrink nog een kleine attentie overhandigen om de
cursisten te feliciteren en werd Henk Dijkslag in het zonnetje gezet voor zijn inzet om de cursisten van koffie
en thee te voorzien.

De volgende cursisten hebben onder leiding van docent Geert Jan de Grip de KNVB cursus met goed gevolg
doorlopen en hun diploma behaald.
Wesley Voppen, Ronald Strijdveen, Jesse van den Beld, Sander Schipper, Raymond Beltman, Peter Lokate,
Dolf Marsman, Niels Westerbeek en Lars Elshof.
Van harte proficiat en veel succes!!

zaterdag 11 februari 2017

Egon Floors blijft trainer/coach Dames-1 Gastvrij Wijhe'92

Goed nieuws voor alle handbalsters van Gastvrij Wijhe ’92. Egon Floors heeft zijn contract met onze
vereniging 1 jaar verlengd.

Egon ziet voldoende uitdaging om voor het 2e seizoen dames 1 te trainen en te coachen. Op dit moment staan
de dames, die voor het eerst uitkomen in de 2e divisie, op een 8e plaats. De samenwerking tussen club en
trainer bevalt van beide kanten goed waardoor het tot een contractverlenging is gekomen. Gastvrij Wijhe’92
is blij met dit nieuws en hopen dat de handbaldames ook volgend seizoen onder leiding van Egon weer tot

Nieuws | Wijhe 92 http://www.wijhe92.nl/nieuws

111 van 147 17-6-2019 10:15



mooie prestaties kunnen komen.

Egon veel succes en plezier !

Namens het handbalbestuur van Wijhe ’92,

Rudy te Braak
Voorzitter TC Handbal

vrijdag 10 februari 2017

We gaan met Wijhe '92 naar EK vrouwen

Op zondag 16 juli 2017 speelt het Nederlands vrouwenelftal haar 1e poulewedstijd op het EK in Utrecht. De
wedstrijd begint om 18.00 uur.

Na de voorinschrijving onder de diverse damesteams zijn er nog 13 kaarten over. Wij schatten dat de kosten
rond de € 20 zijn. (kaartje en busreis)

Vertrek zal zijn rond 15.30 uur, terugkomst verwachting rond 21.30 uur. Eten en drinken voor eigen rekening.

Na de voorinschrijving onder de diverse dames/meisjes teams zijn er nog 13 kaarten over.

Wil je ook nog mee? Meld je dan zo snel mogelijk aan via de e-mail bij Harrie Middelkamp.

hammiddelkamp1994@kpnmail.nl

woensdag 8 februari 2017

'Samen ons voetbal verbeteren'

Directeur amateurvoetbal, Jan Dirk van der Zee: "Door spelers en clubs werd ons steeds vaker gevraagd
waarom we het voetbalseizoen niet later zouden beginnen, zodat we ook langer door kunnen voetballen. Zo
kunnen de voetballers rustig op vakantie, zonder dat ze schuldig hoeven te voelen ten opzichte van hun
teamgenoten, en kan er ook nog lekker gevoetbald worden als in mei de zon begint te schijnen. Met dit idee
zijn we aan de slag gegaan en samen hebben we de plannen weten te vertalen in een concrete
speeldagenkalender. Deze kalender is een uitkomst van een goede samenwerking met clubs en hiermee hoopt
de KNVB alle voetballiefhebbers van dienst te zijn."

Na de vakantie beginnen en door met mooi weer
In januari zijn vertegenwoordigers van de KNVB met clubs in gesprek gegaan om de plannen voor te leggen
en deze samen uit te werken. Dit gebeurde op meer dan 30 bijeenkomsten, met ruim 900 verenigingen, door
heel het land. Er wordt eveneens overleg gevoerd met gemeenten om samen eventuele knelpunten weg te
nemen.

Door pas na de zomervakantie te beginnen met bekerwedstrijden in het weekend, wordt verwacht dat minder
voetballers hun eerste wedstrijd(en) hoeven te missen. Daarnaast kunnen voetballers, trainers, teams én clubs
zich beter voorbereiden op de start van de competitie. Als bijkomend voordeel loopt het voetbalseizoen ook
langer door, wat betekent dat meer wedstrijden in de lente worden gespeeld, met hierdoor meer kans op mooi
weer en dus minder kans op afgelastingen.
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Flexibele winterstop
In deze kalender is er voor het eerst sprake van een flexibele winterstop van 27 januari tot 4 maart. Dit
betekent dat er een ruimte van zes weken is ingelast om vier wedstrijden te spelen. Verenigingen kunnen voor
deze periode in onderling overleg bepalen of ze een wedstrijd naar een andere datum willen verplaatsen dan
op het wedstrijdschema staat aangegeven. Dit geldt ook voor wedstrijden in de A-categorie.

Als verenigingen hier niet uitkomen, dan blijft het schema uiteraard leidend. Deze nieuwe opzet wordt
aankomend seizoen getest en op basis van de resultaten wordt gekeken of dit in de toekomst kan worden
uitgebreid binnen de reguliere competitie.

Belangrijk bekervoetbal in september
De beker in het amateurvoetbal begint in het hele land op 2 september. Er wordt dit seizoen vooral in het
weekend gespeeld, bij voorkeur dus niet meer op doordeweekse avonden. Alle teams kunnen meedoen aan de
poulewedstrijden in de beker en vooral voor de jeugd is het meedoen aan de beker van belang. De
bekerresultaten worden namelijk gebruikt om de competitie indeling vanaf de eerste klasse en lager zo eerlijk
en leuk mogelijk te maken. Dit geldt voor alle jeugdteams van Onder 8 tot en met O19.

Dat de competitie later eindigt heeft ook invloed op de nacompetitie. Hoe deze nacompetitieregeling er
volgende seizoen definitief uit gaat zien wordt de aankomende periode uitgewerkt en zal voor het einde van
het huidige seizoen bekend worden.

De speeldagenkalender amateurvoetbal 2017/'18 is hier te bekijken.

maandag 6 februari 2017

Belangrijke wedstrijd handbal dames 2

lees verder >>

zondag 5 februari 2017

8e Finale handbalbeker

Dinsdagavond 7 februari om 19.30 uur speelt onze Dames 1 de 8e finale voor de landelijke handbalbeker
tegen eredivisionist Klink Nijland Kwiek DS1. Deze derby met de Raalter ploeg belooft een heel spannende
wedstrijd te worden waar veel publiek op af komt. Wees er dus op tijd bij als u een plekje wilt hebben in onze
sporthal De Lange Slag.

zondag 5 februari 2017

We gaan met Wijhe ’92 naar Schalke 04 tegen Wolfsburg

Na het succesvolle en leuke bezoek vorig jaar aan Schalke 04 gaan we dit jaar met Wijhe’92 opnieuw naar
een thuiswedstrijd van Schalke 04. Wij bezoeken de wedstrijd Schalke 04 tegen Wolfsburg. De wedstrijd is
op zaterdag 8 april 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 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.
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Wil je mee? Inmiddels hebben zich de eerste 35 mensen al aangemeld. Wil je ook nog mee? Meld je dan zo
snel mogelijk aan via de e-mail bij John Voppen (hjwa.voppen@hetnet.nl) .

woensdag 25 januari 2017

GEZOCHT: ADMINISTRATEUR

Wijhe '92 is op zoek naar een pietje precies, want we hebben een leuke vrijwilligersfunctie voor iemand met
boekhoudkundige ervaring in de aanbieding.

Je kerntaak als administrateur is het bijhouden van de betalingen en boekhouding en het verzorgen van de
administratie van de vereniging (m.u.v. de kantine). Je kunt dit allemaal thuis doen, je tijd kun je zelf indelen
en je hoeft geen vergaderingen bij te wonen. Echt een leuke functie achter de schermen in samenwerking met
penningmeester, contributie-inner, administrateur kantine en salarisadministrateur. Vanzelfsprekend moet je
betrouwbaar en accuraat zijn.

Ken jij of ben jij diegene? Neem voor meer informatie contact op met John Strijdveen, penningmeester
(j.strijdveen@home.nl, 0570-524674, 06-21572751)

maandag 23 januari 2017

25-jarig jubileum Wijhe ‘92

Op 18 maart 2017 is het 25 jaar geleden dat Wijhe ’92 werd opgericht. Deze mijlpaal laten we niet
onopgemerkt voorbij gaan. In het weekend van 26, 27 en 28 mei wordt groots uitgepakt met diverse sportieve
activiteiten en festiviteiten. Een ieder die het handbal of voetbal bij de club een warm hart toedraagt wordt bij
dezen gevraagd om 26, 27 en 28 mei vast in de agenda te noteren en vrij te houden.

Feestprogramma
Het feestprogramma is nog niet helemaal compleet, maar de projectgroep kan al wel onthullen dat er op de
vrijdagavond in ieder geval een playbackshow voor de jongste jeugd (onder de 13 jaar) plaats vindt. Op
zaterdagavond is er een feestavond in een tent, compleet met live band en op zondag is er een mixtoernooi
voor handbal en voetbal, een receptie met reünie én een grote veiling. Voor jong en oud wordt nu achter de
schermen een gevarieerd programma samengesteld. De oplettende lezer ziet dat het feestweekend gedeeltelijk
overlappend is met het internationale jeugdvoetbaltoernooi de IJsseltrophy, dat op 26 en 27 mei plaats vindt.

maandag 23 januari 2017

Prijswinnaars 2e ronde Trots op Wijhe

Op donderdagavond 19 januari werden opnieuw tien prijswinnaars van de stempelactie Trots op Wijhe
bekend. Er waren zo’n 400 formulieren ingeleverd. Duidelijk wat minder dan tijdens de eerste ronde, maar
dat komt omdat er de afgelopen tijd twee stempelacties door elkaar liepen. De tien prijswinnaars en hun prijs
zijn:

S. Eshuis, Dijkzicht 22- 2 kaartjes handbal Sercodak Dalfsen
R. Harmsen, Het Anem 6- 2 kaartjes handbal Klink Nijland Kwiek Raalte
R. Hoogland, Enkweg 97- Staatslot
M. Krosman, De Geere 3 – Staatslot
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L. Leers, Molenenk 8 - 2 kaartjes voetbal Go Ahead Eagels
M.A. Schutte-Kloosterman, Molenenk 2 - Cadeaubon Gastvrij Wijhe
W. Schuurman, Wijhezicht 4 - 2 kaartjes PEC Zwolle
H. Temmink, Julianalaan 26 - Cadeaubon Gastvrij Wijhe
Veldman, Marktplein 9 – Staatslot
W. Woestmaat, Kolkweiden 39 - Cadeaubon Gastvrij Wijhe

Alle winnaars hebben inmiddels bericht gehad. De derde actieronde van Trots op Wijhe loopt tot 15 maart
2017. Nieuw is dat u nog maar 5 stempels hoeft te verzamelen én het formaat van de stempelkaart is
aangepast, waardoor u deze makkelijker in de portemonnee stopt. U heeft nog bijna twee maanden de tijd om
5 stempels van verschillende Gastvrij Wijhe ondernemers te verzamelen en ook kans te maken op leuke
prijzen. U mag meerdere stempelkaarten inleveren.

maandag 16 januari 2017

Derde actieronde Trots op Wijhe start en is verbeterd

Op 19 januari start de derde actieronde voor Trots op Wijhe. Bij een nieuwe actieperiode hoort een nieuwe
stempelkaart waarop je nu nog maar 5 stempels hoeft te verzamelen. Uit reacties van deelnemers maakte de
organisatie op dat 7 stempels misschien net wat teveel was om te verzamelen, daarom is het aantal naar 5
bijgesteld. Ook is het formaat van de stempelkaart kleiner gemaakt, waardoor je deze gemakkelijker in de
portemonnee kunt doen. De derde actieronde duurt ook weer twee maanden, namelijk tot en met 15 maart
2017. Je kunt in deze twee maanden 5 stempels van verschillende Gastvrij Wijhe ondernemers verzamelen en
zo kans maken op leuke prijzen. Je mag meerdere volle stempelkaarten inleveren.

Bekendmaking winnaars
Op donderdagavond 18 januari rond 21.00 uur worden in De Verlenging de prijswinnaars van de tweede
actieronde getrokken. Houd ook nu weer de websites en Facebookpagina’s van Wijhe ’92 en Gastvrij Wijhe
én natuurlijk de Huis aan Huis Reklamix in de gaten om te zien wie de gelukkigen zijn. Over de uitslag wordt
zo snel mogelijk gecorrespondeerd en de winnaars krijgen persoonlijk bericht.

maandag 9 januari 2017

Ralph Mens aangesteld als HJO en trainer JO19-1

Het Voetbal Bestuur heeft met de aanstelling van Ralph Mens een enorm goede stap gezet in de vacature
invulling voor seizoen 2017 – 2018. Ralph Mens is aangesteld voor de nieuw in te vullen rol van Hoofd
Jeugd Opleiding (HJO). Tevens wordt Ralph ook de nieuwe trainer van JO19-1 (voorheen het A1-team).

Ralph Mens is 43 jaar en woont met zijn vrouw en 2 kinderen in Deventer. In het dagelijks leven is hij docent
wiskunde bij het Baudartius College in Zutphen. Ralph is momenteel aan zijn 3e
seizoen bezig als hoofdtrainer van sc Diepenveen. Hij heeft al meer
dan 16 jaar ervaring als hoofdtrainer en daarvoor is hij vele jaren jeugdtrainer geweest bij verschillende
verenigingen. De functie van HJO heeft Ralph uitgeoefend bij sc Voorwaarts in Twello. Ralph is
gediplomeerd praktijkbegeleider (bij startende trainers) en tevens in bezit van het TC III en TC II diploma.
Gezien zijn ervaring, maar vooral ook vanwege zijn plezierige wijze van communicatie,
is Ralph Mens volgens het bestuur van Wijhe ’92 de juiste persoon om Wijhe’92 verder te helpen met de
professionalisering van haar jeugdopleiding.

Ralph Mens over zijn aanstelling bij Wijhe '92: "Wijhe '92 lijkt mij een prima club om aan de slag te gaan als
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HJO en JO19-1 trainer. Het spreekt mij zeer aan dat Wijhe '92 met eigen jeugd wil presteren en hen een kans
wil bieden om door te groeien naar het 1e
elftal. Als trainer wil ik iets opbouwen, waar de club nog jarenlang van kan profiteren. Door de combinatie
van HJO en trainer kan ik mijn bijdrage leveren aan de lange termijn visie van het Voetbal Bestuur, wat mij
zeer aanspreekt. Ik kijk er naar uit om met jullie te mogen gaan werken."

Wij kijken uit naar de komst van Ralph Mens en hopen de komende maanden hem al een paar keer te mogen
begroeten op ons sportpark bij Wijhe '92.

Namens het Bestuur van Wijhe '92,
Alexander Westenbrink
Voorzitter Voetbal Bestuur

maandag 9 januari 2017

We gaan nog een keer naar Schalke 04

Na het succesvolle en leuke bezoek vorig jaar aan Schalke 04 gaan we dit jaar met Wijhe’92 opnieuw naar
een thuiswedstrijd van Schalke 04. Wij bezoeken de wedstrijd Schalke 04 tegen Wolfsburg. De wedstrijd is
op zaterdag 8 april 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 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) , maar
uiterlijk voor 1 februari 2017. Alleen de eerste 50 die zich aanmelden kunnen mee dus wees er snel bij.

zaterdag 7 januari 2017

traditionele Nieuwjaarswedstrijden

Op zondag 8 januari 2017 worden weer de traditionele Nieuwjaarswedstrijden gehouden.

Hieraan doen alle seniorenteams, 1e t/m 9e, het veteranenteam, de twee vrouwenteams zaterdag en zondag en
het 7x7 25+ vrouwenteam mee. Verder doen de 3 A-teams mee.

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 van hun team en mee spelen.

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 een broodjesbuffet kunnen we elkaar het
beste wensen voor 2017. Dus in ieder geval graag voor 11.00 uur aanwezig zijn.

Wie tegen wie speelt, blijft een verrassing!
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Het belooft zoals ieder jaar weer een groot spektakel te worden.

Aansluitend is er de nieuwjaarsreceptie, deze begint om 14.30 uur.

Hiervoor is iedereen uitgenodigd. Ook dit zal net zoals voorgaande jaren een groot feest worden, met tal van
leuke items.

En nu maar hopen dat het weer en de velden goed zijn.

Alvast fijne feestdagen gewenst!

“De seniorencommissie”

vrijdag 6 januari 2017

CONTRACTVERLENGING ARJAN VAN WEENUM

Arjan van Weenum zal ook volgend seizoen (2017 - 2018) de assistent-trainer zijn van het 1e voetbalteam bij
Wijhe ’92. Zowel spelers van het 1e team en ook hoofdtrainer Hans van der Hoop vinden het plezierig dat
Arjan van Weenum ook komend seizoen de assistent zal zijn. Jan Plagman (trainer 2e team) maakt tevens
graag gebruik van de technische voetbalkennis van Arjan, door regelmatig met hem te klankborden. Het
Voetbal Bestuur heeft het positieve advies dan ook opgevolgd om het contract met Arjan te verlengen.

Arjan van Weenum over zijn contractverlenging: “Ook ik ben blij aankomend seizoen weer deel uit te maken
van de technische staf van het 1e elftal van Wijhe '92. Samen met de hoofdtrainer Hans van der Hoop is
begonnen om met de selectie een nieuw elftal op te bouwen en de samenwerking met beiden smaakte naar
meer. Tevens is er binnen Wijhe '92 een positieve verandering betreffende selectievoetbal merkbaar, waar ik
ook mijn steentje aan denk bij te kunnen dragen. Al met al heb ik dus veel zin in om er een jaar aan vast te
plakken”

We wensen Arjan wederom een goed jaar toe en een plezierige samenwerking met spelers en hoofdtrainer!

Namens het Bestuur van Wijhe ’92,

dinsdag 20 december 2016

Voetbalvereniging Wijhe '92 is voor het komende seizoen op zoek
naar een ambitieuze trainer voor de JO19-1.

Het team speelt momenteel in de Hoofdklasse en traint op de maandag- en de woensdagavond.

De trainer die wij zoeken:
• Is bij aanvang van het seizoen 2017 – 2018 minimaal in bezit van de KNVB licentie UEFA C (TC III)
• Verzorgt de trainingen, coacht en begeleidt het team op wedstrijddagen
• Wil meewerken in een verdere ontwikkeling en uitvoering van het technisch beleid van Wijhe '92
• Coacht en ondersteunt collega selectietrainers in de jeugd en trainers van de JO19-2 en JO19-3
• Is op een hedendaagse manier communicatie vaardig naar zowel spelers, begeleiding, als bestuur
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Wij bieden:
• Goede faciliteiten en materialen
• Marktconforme vergoeding

De positie is per direct vacant – de nieuwe trainer zou in de winterstop al kunnen beginnen !

Indien u belangstelling heeft en denkt u aan bovenstaande criteria te voldoen, stuur dan uw korte motivatie
(inclusief CV) vóór 6 januari 2017 naar: secretaris@wijhe92.nl.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Radboud Hendriks (Voorzitter Juniorencommissie) via
telefoonnummer 06 - 543 111 81.

zaterdag 17 december 2016

Handbalweek 2016

Zie onderstaande link:
http://www.chsraalte.nl/nieuws/wedstrijden-en-toernooien-handbalweek-2016

vrijdag 16 december 2016

Handbal Trainingen

Vanaf maandag 19 december 2016 tot en met zondag 1 januari 2017 zijn er geen handbaltrainingen. De
handbaltrainingen beginnen weer op maandag 2 januari 2017.

vrijdag 16 december 2016

Grote Clubactie

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 796 loten verkocht. De
totale netto-opbrengst van de grote clubactie is voor Wijhe’92: € 1842.90 Verder willen we natuurlijk ook alle
kopers hartelijk danken voor de steun aan onze club.

De beste lotenverkopers van Wijhe ’92 zijn:

1. Roos Heijmerikx 28 loten
2. JornDollenkamp 24 loten
Maud Bongers 24 loten
Alisse Bachoore 24 loten
5. Milan Weemink 22 loten
Bart Bloemendaal 22 loten

Deze lotenverkopers hebben inmiddels hun prijs gekregen.

woensdag 14 december 2016
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G-elftal is onverwachts kampioen!

Het G-voetbalteam van Wijhe ‘92 is afgelopen zaterdag zeer onverwachts kampioen geworden. Zij hebben
tegen ZVV '56, de meest sterke tegenstander en de nummer 2 in de competitie onverwachts de winst gepakt.
Zij wonnen na zeer goed spel de wedstrijd met 5-1 en kunnen daardoor niet meer achterhaald worden.

Het G-team van Wijhe '92 heeft nog een inhaalwedstrijd te gaan. A.s. zaterdag speelt het team thuis tegen
Colmschate G1 hun kampioenswedstrijd. Na afloop zal het G-team gehuldigd worden en het kampioenschap
gevierd worden. De wedstrijd begint om 10.00 uur.

Het zou leuk zijn als er extra publiek aanwezig is om het G-voetbalteam aan te moedigen en hen na afloop te
feliciteren met hun behaalde kampioenschap.

Dus als je tijd hebt, kom ................!

Het G-voetbalteam, incl. begeleiding alvast gefeliciteerd en voor de wedstrijd van a.s. zaterdag veel succes
gewenst! Kortom, maak er een mooi feest van!

maandag 12 december 2016

Wijhe ’92 scoort met de Salland Clubactie, jij ook?

December is dé maand om van zorgverzekering te veranderen. Wist je dat je als lid van Wijhe '92 kan
profiteren van aantrekkelijke collectiviteitskorting bij Salland Zorgverzekeringen? Zij noemen dit de ‘Salland
Clubactie’.

Voor jou gelden er aantrekkelijke premievoorwaarden zoals een ruime dekking tegen een aantrekkelijk en
zeer concurrerend tarief. Anderzijds help je de club er ook nog mee als je je verzekert bij Salland
Zorgverzekeringen, want zij sponsoren dan de clubkas. Een win-winsituatie dus. Doe je mee? Ga naar
www.salland.nl/wijhe92 voor meer info, of bekijk de flyer.

maandag 12 december 2016

Zaalvoetbal 2-daagse in de kerstvakantie voor de jeugd uit Salland

Op donderdag 5 en vrijdag 6 januari staan er 2 dagen voetbal op het programma voor 35 enthousiaste jongens
en meisjes. In de zaal van SV Broekland organiseert De Voetbal Academie van Daan Koerhuis voor de 5de
keer de zaalvoetbal 2-daagse. Alle voetballende jeugd in Salland gaat de zaal weer in om competitie te
spelen. Deze 2-daagse kan een extra impuls geven aan de technische voetbalvaardigheden in de zaal.

De Voetbal Academie wil graag op een positieve en enthousiaste manier spelers beter maken. Door veel
persoonlijk aandacht en een goede sfeer zullen het onvergetelijke dagen zijn. Spelers lopen in hetzelfde tenue,
strijden om verschillende prijzen en krijgen een mooi aandenken aan deze 2 dagen. Inschrijven is nog
mogelijk via www.devoetbalacademie.nl Ook staat hier meer informatie over trainingen van De Voetbal
Academie.

woensdag 7 december 2016

Kennisfestival: Heeft u 16 december al in uw agenda omcirkeld
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Op vrijdag 16 december a.s., organiseert ut Huus, samen met haar partners van het Breed Welzijn verband,
een kennisfestival in het Holsothus. Het festival is bedoeld als waardering voor alle inwoners van Olst-Wijhe
die zich vrijwillig inzetten voor de gemeenschap. Dat kan zijn als trainer van de F-jes, of als maatje voor in
inwoner met een beperking, als cassière bij het zwembad of penningmeester van de muziekvereniging, dat
maakt niet uit. Al deze mensen zorgen ervoor dat onze gemeenschap leefbaar is en blijft.

Door tijdens dit festival te delen, ontmoeten en verbinden hopen wij u als vrijwilliger of actieve inwoner te
inspireren.

Wat kunt u verwachten?

- Interessante workshops
- Inspirerende sprekers
- Unieke netwerkkansen
- de niet te missen eigengemaakte winterse soep van Harry Harmsen van de Brasserie met een stukkie brood
van Bökkers.

Dit alles natuurlijk hartstikke gratis, het is immers een bedankje! Even aanmelden via m.korterik@uthuus.nl
wordt wel op prijs gesteld, zodat we rekening kunnen houden met uw komst. Dit kan individueel, maar ook
per groep.

Het Kennisfestival duurt van 14.00 tot 21.00 uur. De inloop is vrij, dus als u eerst andere verplichtingen heeft,
kunt u ook starten vanaf een later tijdstip of eerder vertrekken. Wel is het fijn dat u zich in zo'n geval even
meldt, zodat we u een aantal consumptiemuntjes kunnen geven en een naamkaartje. Wel hopen we van harte
dat u om 14.00 uur bij de start aanwezig kan zijn, want daar zal over nagepraat worden!

Een greep uit het programma:

Bij de aftrap hebben wij namelijk interessant nieuws voor u en een inspirerende spreker op het programma
staan. Een tipje van de sluier wat betreft het nieuws: Salland Doet geeft een inkijk in de ontwikkeling van een
digitaal platform voor bemiddeling tussen informele hulpvragers en aanbieders. Dit zal op een "eigen wijze"
gebeuren. Bij de start van het festival om 14.00 Het kennisfestival wordt een ludieke manier geopend en u
kunt kennismaken met een prachtig nieuw initiatief voor alle inwoners van Olst-Wijhe.

Aansluitend hebben we Linda Commandeur als inspirerend spreker weten te strikken. Linda is o.a.
initiatiefnemer van BS22, een werkplaats voor het waarmaken van ideeën, Durftevragen-begeleider en
manager van de Oost Gelrese Uitdaging. Zij zal u meenemen op avontuur. Ze weet hoe je mensen meekrijgt
in je ideeën, hoe je anderen in beweging krijgt. Maar ook dat er allerlei weerstanden in je hoofd zitten om het
niet te doen. Tijdens het Kennisfestival hoor je waar haar hart sneller van gaat kloppen, hoe dat zorgt voor
beweging. En dat werkt ook bij jou! Zorg dat je erbij bent. En dan: uitvoeren dat wilde plan!

Vervolgens kunt u dus kiezen uit diverse workshop, activiteiten zoals:

Altijd al eens willen ervaren wat het betekend om autisme te hebben en het beter te leren begrijpen? Kom dan
naar de workshop 'Autisme Belevings Circuit (ABC)' van stichting Evenmens.

Of wat dacht u van een interactieve presentatie van actief betrokken Luttenberger Herman Holtmaat over
'Vitale dorpen door samenwerking en vrijwilligers'.

Houd de website [link www.uthuus.nl/kennisfestival]www.uthuus.nl/kennisfestival in de gaten, hier worden
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de sprekers, activiteiten e.d. bekendgemaakt.

maandag 5 december 2016

Contract verlenging Jan Plagman.

Jan Plagman zal ook volgend seizoen (2017 - 2018) de trainer zijn van het 2e team bij Wijhe ’92.

Door de Senioren Commissie is met spelers en leider gesproken over de werk- en communicatiewijze van Jan
Plagman.
Zij gaven aan graag met Jan Plagman verder te willen werken, vooral ook vanwege zijn positieve uitstraling
en het sterk opkomen voor zijn team.
Het Voetbal Bestuur op haar beurt, ziet dat Jan van toegevoegde waarde is bij de ingezette
professionaliseringsslag op voetbaltechnisch gebied bij Wijhe ’92.

Jan Plagman over zijn contractverlenging:
“Als je vertrouwen krijgt van jouw spelersgroep en bestuur dan is het niet moeilijk om het contract te gaan
verlengen.
Op dit moment is het prettig werken bij Wijhe’92.

Positieve uitstraling en prima randvoorwaarden zijn hier eveneens debet aan”
Fijn dat we nu al het contract hebben verlengd met Jan Plagman. Dit biedt ons als Wijhe ’92 perspectief op
seizoen 2017 – 2018 en we wensen
Jan veel succes en plezier !

Namens het Bestuur van Wijhe ’92,

Alexander Westenbrink
Voorzitter Voetbal

vrijdag 2 december 2016

Sinterklaasfeest bij Wijhe '92

Eindelijk is het woensdag 30 november! Het langverwachte sinterklaasfeest kan beginnen. Om 17.00 uur
stroomt de kantine vol met enthousiaste en gespannen kinderen. Als iedereen chips en ranja heeft gehad,
begint het wachten. Wanneer zou hij komen? Dan ineens een piet voor het raam gezien. Sinterklaas is
gearriveerd en heeft 3 pieten meegenomen.

Iedereen krijgt een handje van sinterklaas en de pieten delen strooigoed uit. Sinterklaas roept diverse
kinderen en teams bij zich. Team F6 laat hun yell horen en de handbaldames van F1 worden ook in het
zonnetje gezet. Zij winnen alle wedstrijden, maar omdat er geen stand wordt bijgehouden kunnen ze geen
kampioen worden.

Sinterklaas heeft de tekeningen van de kleurwedstrijd beoordeeld.

Categorie 5/6 jaar:
1e prijs: Maud Valk
2e prijs: Remy van Wijnen
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3e prijs: Anne-Jan vd Zee

Categorie 7/8 jaar:

1e prijs: Anouk Schurink
2e prijs: Ties Drost
3e prijs: Chiel Elshof

Sinterklaas neemt afscheid van de kinderen onder luid gezang en ook de polonaise is meerdere keren gedaan.
De trainers delen de kadootjes en snoepzakken uit. De ouders komen hun kinderen weer ophalen en het
schoonmaken/opruimen van de kantine kan beginnen.

Een super gezellig en geslaagd sinterklaas feest en namens de organisatie hopelijk tot volgend jaar!!

Foto's en tekst door Anja van Wijnen

donderdag 1 december 2016

Portretten van ereleden Wijhe ’92 in bestuurskamer

Om de drie ereleden Jo Tijhuis, Gerrit van der Sluis en Henk Kok passend te eren heeft Joke de Graaf, op
basis van bestaande foto’s, fraaie portretten van hen geschilderd die nu in de opgeknapte bestuurskamer
hangen. Voorafgaand aan de thuiswedstrijd van het eerste team zijn op zondag 27 november jongstleden deze
portretten onthuld en getoond aan familie van de ereleden en aan Henk Kok. De bestuurskamer in het
clubgebouw is na inspanningen van de afdeling Beheer volledig opgeknapt. De ruimte ziet er nu
representatief en Wijhe ’92-waardig uit, waarvoor hartelijk dank.

Onder het genot van een kop koffie werd de verdiende waardering uitgesproken aan Joke de Graaf over de
treffende wijze waarop ze de portretten heeft geschilderd. Het was een mooi moment in de bestuurskamer,
waarbij herinneringen uit het verleden van IJsselboys en v.v. Wijhe de revue passeerden. Ook dit soort
aangelegenheden zijn fijn om met elkaar te delen en onderstrepen het verenigingsgevoel, zoals we dat graag
zien bij Wijhe ’92. Uiteraard kunnen belangstellenden zelf ook een kijkje nemen om de bestuurskamer en de
schilderijen te bewonderen.

Op de foto v.l.n.r.: Dora Tijhuis, Joke de Graaf, Jan van der Sluis en Henk Kok

woensdag 30 november 2016

Aanschaf nieuwe pupillen doelen

Onlangs heeft het bestuur van Wijhe 92 besloten om 4 nieuwe pupillen doelen en een groot trainingsdoel aan
te schaffen. Het zijn aluminium doelen met wielen zodat deze makkelijk zijn te verplaatsen.

Inmiddels worden deze doelen al volop gebruikt bij trainingen en wedstrijden.

Deze aanschaf is mogelijk gemaakt door de jaarlijkse inleg van "De Vrienden van Wijhe92"

Het bestuur van Wijhe 92 zijn de "De Vrienden van Wijhe92" dan ook zeer dankbaar voor hun jaarlijkse
bijdrage.
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Zo kunnen we van de opbrengst iets nuttigs aanschaffen of iets leuks organiseren.

dinsdag 29 november 2016

D2 is kampioen geworden!

Afgelopen zaterdag is de D2 van Wijhe'92 overtuigend kampioen geworden ! De laatste wedstrijd ging tegen
het team van Rohda Raalte en een gelijkspel volstond al om kampioen te worden. Deze laatste wedstrijd van
de najaars competitie werd echter ook gewonnen en zo werden ze ongeslagen kampioen met 1 gelijkspel en
10 overwinningen.

Na de wedstrijd werd het team gehuldigd en kregen zij namens Wijhe'92 een mooie medaille overhandigd en
namens Formido Wijhe kreeg elke speler een zakje met hengelsport artikelen.

In de kantine van Wijhe'92 werd het team nog getrakteerd op patat.

vrijdag 25 november 2016

Leuk artikel in de Stentor over hoofdtrainer Hans van der Hoop

Lees hier het artikel

donderdag 24 november 2016

Wijhe ’92 verlengt aflopend contract met Bernard van Nee niet.

Afgelopen week is bekend gemaakt dat het contract met Bernard van Nee na afloop van dit seizoen niet
verlengd wordt.

Wijhe ’92 gaat voor het seizoen 2017-2018 op zoek naar een nieuwe trainer-coach voor de JO19-1.

Binnenkort zal hiervoor een vacature verspreid worden; geïnteresseerden kunnen op voorhand al hun
belangstelling kenbaar maken bij de Voorzitter van de Juniorencommissie, Radboud Hendriks
(radboudhendriks@gmail.com).

donderdag 24 november 2016

Kado of presentje bij feestdagen…?

Zoek je nog iets….?

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.

Intersport Raalte en Wijhe’92 doen een actie, kijk snel in de webshop van Wijhe’92.

Een muts, een sjaal maar ook een complete set voor de training! Kom je mooi mee voor de dag!
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Nu een speciale actie voor leden van Wijhe’92, kijk snel op de Wijhe’92 webshop en ga naar de bestelsite.

Let op, actie geldt alleen tijdens de genoemde periode.

zaterdag 19 november 2016

Prijswinnaars 1e ronde Trots op Wijhe

Op donderdagavond 17 november werden de tien prijswinnaars van de eerste ronde van de stempelactie Trots
op Wijhe bekend. In de kantine van Wijhe ’92 verzorgde Tiny Bergevoet, voorzitter van Gastvrij Wijhe, de
trekking. Er waren ruim 700 formulieren ingeleverd, een mooie opbrengst voor de eerste ronde van deze
gezamenlijke actie van Wijhe ’92 en Gastvrij Wijhe. De tien prijswinnaars en hun prijs zijn:

P. ten Dam, Molenbelt 10 - Staatslot
B. Grave, De Wandelingen 16 – Cadeaubon Gastvrij Wijhe
H. Hartkamp, Herxen 55 - Staatslot
B. Hekkert, De Jakke 17 - 2 kaartjes Klink Nijland/Kwiek
G.J. Kolk, Grutto 5 - 2 kaartjes PEC Zwolle
A. ter Mate, Kievit 76 - 2 kaartjes Sercodak Dalfsen
R. Nijkamp, Grutto 11 – Staatslot
K. Schoenaker, Enkweg 42 - 2 kaartjes Go Ahead Eagles
A. Schuiling, Leenstrastraat 15 – Cadeaubon Gastvrij Wijhe
J. Westhoff, Molenenk 34 – Cadeaubon Gastvrij Wijhe

Alle winnaars hebben inmiddels bericht gehad. De tweede actieronde van Trots op Wijhe loopt tot 18 januari
2017. U heeft nog bijna twee maanden de tijd om 7 stempels van verschillende Gastvrij Wijhe ondernemers
te verzamelen en ook kans te maken op leuke prijzen. U mag meerdere stempelkaarten inleveren.

zondag 13 november 2016

Samenwerking Intersport Raalte en Wijhe’92!

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.

Link naar Wijhe’92 Webshop

zondag 13 november 2016

Start tweede actieronde Trots op Wijhe

Op 17 november start de tweede actieronde voor Trots op Wijhe. Bij een nieuwe actieperiode hoort een
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nieuwe stempelkaart. Deze stempelkaart is ook weer twee maanden geldig, namelijk tot en met 18 januari
2017. Je kunt in deze twee maanden weer 7 stempels van verschillende Gastvrij Wijhe ondernemers
verzamelen en zo kans maken op leuke prijzen. Wist je dat ketens als HEMA, Kruidvat en Ter Stal en de twee
supermarkten Boni en Albert Heijn Boomgaard ook mee doen met de actie? Zo wordt het nog gemakkelijker
om 7 verschillende stempels te verzamelen.

Bekendmaking winnaars
Op donderdagavond 17 november rond 21.00 uur worden in De Verlenging de prijswinnaars van de eerste
actieronde bekend gemaakt. Houd de websites en Facebookpagina’s van Wijhe ’92 en Gastvrij Wijhe én
natuurlijk de Huis aan Huis Reklamix in de gaten om te zien wie de gelukkigen zijn.

Download <<<hier>>> de nieuwe stempelkaart

woensdag 9 november 2016

Tjidde Koopman terug naar Wijhe ‘92

Tjidde Koopman is in seizoen 2017 -2018 weer op de velden te zien in de rood-witte kleuren van Wijhe ’92.
Tjidde woont in Wijhe.

Het weer komen voetballen in Wijhe, is voor hem een logische keuze. Dit zorgt voor een goede balans in zijn
privéleven, waarin ook zijn werk/opleiding een plaats moet krijgen.

Er wordt teruggekeken op een mooie en leerzame tijd bij v.v. Heino, die Tjidde niet had willen missen. Het
seizoen bij v.v. Heino wordt dit jaar dan ook gewoon afgemaakt, met de inzet die men van Tjidde gewend is.

De gesprekken met het Bestuur en trainer Hans van der Hoop waren voor Tjidde de bevestiging van zijn te
maken keuze.

Wijhe ’92 is blij dat Tjidde terugkeert naar zijn club, waar hij al 7 jaren in het 1e elftal heeft gespeeld. Wij
kijken dan ook uit naar Tjidde’s komst !!

Namens het Bestuur van Wijhe ’92,

Alexander Westenbrink
Voorzitter Voetbal Bestuur
Wijhe ‘92

woensdag 9 november 2016

Contract verlenging Hans van der Hoop

Het contract met Hans van der Hoop is afgelopen week verlengd, zodat Hans ook in seizoen 2017 - 2018
hoofdtrainer van Wijhe ’92 is.

Zijn voetbalvisie is gericht op aanvallend en aantrekkelijk voetbal en deze speelwijze is herkenbaar tijdens de
wedstrijden van het 1e team.

De werkwijze van Hans van der Hoop, zijn heldere en stimulerende wijze van communiceren en zijn passie
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bij het 1e team werken enorm motiverend.

Binnen Wijhe ’92 is afgelopen seizoen de start gemaakt met een verdere professionaliseringsslag.
Het Bestuur en de selectiespelers van Wijhe ’92 waren dan ook unaniem van mening dat contractverlenging
van Hans van der Hoop in een vroegtijdig stadium gerealiseerd diende te worden.
Hans levert met zijn jarenlange ervaring als trainer en zijn didactische vaardigheden als docent een
belangrijke bijdrage aan het proces waar Wijhe ’92 mee bezig is.

Hans van der Hoop over zijn contractverlenging:
“ Ik voel mij erg op mijn plek bij de verenging Wijhe ’92. Een vereniging waar respect de boventoon voert en
waar ik te maken heb met een enthousiaste, leergierige spelersgroep. Graag draag ik mijn steentje bij aan het
proces dat bij Wijhe ’92 is ingezet op het gebied van de verbetering van de randvoorwaarden en kwaliteit.
Doel is op termijn sportief weer een woordje mee te spreken in minimaal de top van de 3e klasse. Een mooie
uitdaging!”

Wij kijken uit naar een goed vervolg van de samenwerking en wensen Hans veel succes en plezier !

Namens het Bestuur van Wijhe ’92,
Alexander Westenbrink
Voorzitter Voetbal Bestuur
Wijhe ‘92

zondag 6 november 2016

GESLAAGD H-TOERNOOI VOOR HANDBALLERTJES

Zaterdagmiddag 5 november speelden heel veel minihandballers in Wijhe een toernooi. Voor de H-jeugd van
6 verenigingen werd door Gastvrij Wijhe '92 een toernooi georganiseerd. Speelstertjes van Heeten, LHC,
Holten, Overwetering, Haarle en Wijhe handbalden alsof het een lieve lust was. Er werd vooral ook veel
plezier gemaakt en zo hebben de meisjes een leuke en leerzame middag gehad.

Wil je dochter ook een keertje kijken bij de handbal en meedoen? De allerkleinsten (geboren vanaf 2010)
trainen samen met de F-jeugd (geboren 2008 en 2009) op woensdag van 17.30 tot 18.30 uur in sporthal De
Lange Slag. Nieuwe speelstertjes zijn altijd welkom."

donderdag 3 november 2016

EERSTE BEKERWEDSTRIJD DAMES 1 OP 8 NOV.

In de eerste ronde voor de landelijke handbalbeker dames 2016/2017 speelt onze Dames 1 tegen het Raaltese
Kwiek 2. Op dinsdagavond 8 november spelen ze om 19.30 uur thuis. Kom op tijd naar de sporthal
zodat je een plekje hebt voor deze derby.

zaterdag 29 oktober 2016

Supportersbus Gastvrij/Wijhe'92 Dames 1

Beste supporters,
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Zoals jullie weten moeten we dit seizoen een aantal verre uitwedstrijden spelen.
Voor deze uitwedstrijden is een bus geregeld waardoor supporters ook de mogelijkheid hebben om met ons
mee te gaan.
Jullie steun kunnen we ook bij deze wedstrijden goed gebruiken!

Op 6 november zal de eerste busreis zijn want dan spelen we in Wervershoof tegen VVW. Vertrek zal dan
zijn om 09.55 uur. Van de supporters wordt een bijdrage van €7,50 gevraagd.

Wil jij met ons mee in de bus? Geef je dan nu op via karinleerkes@gmail.com of via 06-12635243.

Ps. we zullen er voor zorgen dat de terugreis een feestje is met een hapje en drankje!

Groetjes, Dames 1

donderdag 27 oktober 2016

Fluitend de toekomst tegemoet

Ben jij ook zo trots op de prestaties van Dames 1 handbal afgelopen seizoen? Of op de andere wedstrijdteams
van Gastvrij Wijhe ´92? Wat deden de meiden het goed hè? Maar weet wel: zonder scheidsrechters zijn ze
nergens. Als we als Wijhenaren het niveau waar we nu met Dames 1 spelen voor de toekomst willen
behouden, dan kan dat alleen als we volgend seizoen voldoende bondsscheidsrechters leveren. Alleen of met
z’n tweeën een handbalwedstrijd fluiten kan heel gaaf en spannend zijn. Het vergt wat oefening en training,
maar daarna is het heel leuk om zelf een wedstrijd te fluiten en leiden.

Gezocht: handbalscheidsrechters
Dit seizoen spelen er vijf handbalteams van Wijhe ‘92 in de wedstrijdsport, maar als vereniging leveren we
maar drie bondsscheidsrechters, dat zijn er volgens de leveringsplicht van de NHV twee te weinig. Met
ingang van volgend seizoen gaat de bond maatregelen nemen als een club niet aan die leveringsplicht voldoet
(zie bijlage). Dat gaat inhouden dat Gastvrij Wijhe ’92 minder teams in kan schrijven voor de wedstrijdsport,
een vergaande consequentie voor de ambities van onze vereniging. Om dit te voorkomen biedt de NHV nu de
mogelijkheid om versneld de opleiding tot bondsscheidsrechter te volgen, zodat clubs zoals Wijhe ’92 toch
aan de leveringsplicht kunnen voldoen.

Opleiding tot bondsscheidsrechter
Normaliter is het zo dat je eerst verenigingsscheidsrechter wordt en dan de opleiding Bondsscheidsrechter
gaat volgen. Vanwege de nijpende situatie heeft de NHV besloten dat je nu zonder vooropleiding kunt starten
en zo binnen heel korte tijd je bondsscheidsrechterdiploma kan halen. Een unieke kans, want je kan veel
sneller op niveau fluiten! De mogelijkheid om met z’n tweeën te gaan fluiten is ook zeker aanwezig en kan
juist net het duwtje in de rug zijn om toch te willen starten. Ben je geïnteresseerd, maar heb je nog wat vragen
of twijfels? Of wil je wat weten over tegemoetkoming in reiskosten en faciliteiten die de vereniging je biedt?
Dan mag je altijd contact opnemen met Bertine Hovestad, scheidsrechterscoördinator, via
handbalwijhe92@behen.nl.

download bijlage hier

woensdag 26 oktober 2016

let op AANGEPAST AGENDA | Uitnodiging Algemene
Ledenvergadering met update Talentenplan
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Op maandagavond 31 oktober om 20.00 uur is onze jaarlijkse algemene ledenvergadering (ALV) in kantine
‘De Verlenging’. Een herverkiezing van enkele bestuursleden voor een beperkte duur en twee vacante
plekken in de samenstelling van het hoofdbestuur én een update over het nieuwe vrijwilligersbeleid genaamd
‘Talentenplan’ zijn speerpunten. Een voorzitter voor de handbaltak en een bestuurslid dat de functie
Communicatie en Activiteiten op zich neemt zijn echter al twee jaar niet gevonden. Hoe kunnen beide
functies toch ingevuld worden nu nood hoog is?

Update Talentenplan
In 2014 werd tijdens de ALV ingestemd met aanpassing van het vrijwilligersbeleid, omdat het steeds lastiger
is 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. Tijdens de ALV in 2015 werd een update gegeven
over dit nieuwe ‘Talentenplan’. Het idee was dat dit met ingang van seizoen ‘16-’17 uitgerold werd binnen de
vereniging, maar het gehele proces bleek lastiger en omvangrijker dan gedacht waardoor dit nog niet is
gelukt. Tijdens de ALV wordt een nieuwe update gegeven over het Talentenplan dat nog dit seizoen wordt
ingevoerd. Vanzelfsprekend is er aandacht voor de financiële kant van de club: de resultaten en begroting
worden besproken met de leden. Ook komt het jaarverslag aan bod waarin zowel terug wordt geblikt, als
vooruit wordt gekeken met ambities voor de komende tijd. Het jaarverslag wordt nog voor de
ledenvergadering op de website geplaatst.

Alle leden en vrijwilligers vanaf 16 jaar zijn van harte uitgenodigd. Aanvang 20.00 uur. De volledige agenda
is onderstaand te vinden.

Download aangepaste agenda hier.

maandag 24 oktober 2016

Jaarverslag 2015 - 2016 van Wijhe'92

Download hier het jaarverslag van 2015-2016.

maandag 24 oktober 2016

Passe-partouts thuiswedstrijden Gastvrij Wijhe '92

Het nieuwe handbalseizoen van Dames 1 van Gastvrij Wijhe ’92 is onlangs begonnen en de eerste wedstrijd
is gespeeld. Nieuw dit seizoen is dat voor aanvang van de eerstvolgende thuiswedstrijd, op 29 oktober om
19.45 uur, een passe-partout voor €20 kan worden gekocht. Deze passe-partout geeft toegang tot alle
thuiswedstrijden van Dames 1. Dit seizoen worden er nog tien thuiswedstrijden gespeeld. Er wordt normaliter
€3 entree geheven voor bezoekers vanaf 16 jaar en niet-leden van Wijhe '92. Het is dus voordelig om de
passe-partout te kopen als je trouw de wedstrijden bezoekt.

De wedstrijden van Dames 1 in sporthal De Lange Slag mogen altijd op veel belangstelling rekenen. Mede
door de steun van onze trouwe supporters zijn de dames afgelopen seizoen gepromoveerd waardoor ze nu,
onder leiding van de nieuwe trainer Egon Floors, uitkomen in de tweede divisie. De passe-partout is
overigens niet geldig voor bekerwedstrijden.

maandag 24 oktober 2016

GESLAAGD TOERNOOITJE HANDBALJEUGD
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Zaterdagochtend 22 oktober werd er in de sporthal een onderling toernooitje gespeeld door de jongste
handbaljeugd van F1, E2, E1 en D2. Dit op initiatief van trainers en coaches van de E en F.

Voor de F1 was het leerzaam om meer tegenstand te hebben. Bij de E-tjes werd gelet op punten waarop het
spel verbeterd kan worden. Ook een aantal jeugdscheidsrechters heeft gefloten om ervaring op te doen. Al
met al was het op deze manier een leuke, sportieve en leerzame ochtend voor iedereen.

donderdag 20 oktober 2016

Gratis stempel voor Trots op Wijhe op Heksenmarkt

Aanstaande vrijdag is er een kraam van de stempelactie ‘Trots op Wijhe’ aanwezig op de Heksenmarkt.
Bezoekers aan de kraam krijgen een gratis stempel, dus het loont om even langs de kraam te lopen. Daarnaast
zijn diverse vertegenwoordigers van Wijhe ’92 en Gastvrij Wijhe aanwezig om u te woord te staan en
eventuele vragen of opmerkingen rondom de stempelactie Trots op Wijhe te beantwoorden.

De huidige actieronde loopt nog tot en met 16 november. U heeft dus nog enkele weken de tijd om 7 stempels
van verschillende Gastvrij Wijhe ondernemers te verzamelen en kans te maken op leuke prijzen. Daarna start
een nieuwe actieronde voor de duur van twee maanden, met nieuwe stempelkaarten.

dinsdag 18 oktober 2016

Gastvrij/Wijhe'92 geeft in derby niet thuis

Klink Nijland/Kwiek 2 - Gastvrij/Wijhe'92 25-20 (12-6)

Wederom een derby op rol, ditmaal tegen het puntloze Kwiek 2. Wijhe wist van het harsgebruik en hadden
daar ook maatregelen tegen genomen tijdens de trainingen, echter eenmaal in de sporthal op zondag blijkt het
kleverige goedje ook een mentale uitwerking te hebben, daar waar op de trainingen naar hartelust gescoord
werd bleef die overtuiging in de eerste helft tegen de Raalter handbalsters uit. De achterstand is niet
onoverkomelijk bij rust. 6 doelpunten kun je wegwerken maar dan moet er wel uit een ander vaatje getapt
worden. In de tweede helft ontbrand dan ook het echte derby sfeertje in de Tijenraan, een knokkend en tegen
zichzelfspelend Wijhe dat probeert de op rozen zittende Kwiek spelers te verschalken. Hierdoor word de
wedstrijd ook harder en rommeliger. De scheidsrechters geven niet een duidelijke lijn aan waardoor het een
vreemde wedstrijd wordt. Wijhe probeert van alles en knokt voor wat het waard was en weet in de tweede
helft nog 19 kansen te missen waar het zenuwachtig spoelende kwiek steeds vaker aan de noodrem moet
trekken. Uiteindelijk weet de thuisploeg in de slotfase wanneer Wijhe een slotoffensief uit de sporttas trekt de
stand te consolideren. Aanstaand weekend hebben de meiden rust en daarna komt de trotse koploper uit
Twello naar Wijhe.

zaterdag 15 oktober 2016

Gastvrij/Wijhe'92 laat zege tegen DSO uit handen glippen 32-33
(17-13)

In de eerste thuiswedstrijd van het seizoen wilden de meiden graag laten zien wat ze in huis hadden. DSO
moest van deze dadendrang het slachtoffer worden. De gasten uit Den Helder startten echter beter aan de
wedstrijd dan Wijhe. Na 13 minuten spelen staat er een 6-8 tussenstand op de borden. Wijhe plaatst een
versnelling en gaat weer beter meedoen in de wedstrijd. Langzaam maar zeker wordt het initiatief
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overgenomen van de meiden uit Den Helder. Van de 25e minuut neemt de thuisploeg het heft helemaal in
handen en plaatst vanuit een goede dekking een aantal breaks en laten de ruststand bepalen op 17-13
Na rust is het weer Wijhe dat het initiatief houd in de wedstrijd en als eerste scoort. Toch moet de ploeg
lijdzaam toezien hoe de meiden uit Den Helder hun spel steeds beter gaan spelen en dat de thuisploeg steeds
meer te maken krijgt met de wetten van de tweede divisie. Tot aan de 51e minuut gaat het nog goed met de
thuisploeg en daarna is het gebeurd. DSO pakt de leiding in de wedstrijd voor de tweede keer en staat het
ditmaal niet meer af. Lijdzaam moet Wijhe toezien dat DSO met veel ervaring de wedstrijd aan het uitspelen
is. Met nog 3 doelpunten in de laatste minuut wordt het nog heel spannend maar de eindstand wordt bepaald
op 32-33. Deze wedstrijd had niet verloren hoeven worden is de conclusie, veel van leren is het devies en op
naar de derby tegen Kwiek volgende week!

donderdag 13 oktober 2016

GESLAAGDE HANDBALMIDDAG

Tientallen kinderen genoten woensdagmiddag 12 oktober van de vriendjes en vriendinnetjeshandbalmiddag.
Er werd met veel plezier geoefend met de bal, maar ook dribbelen en overgooien kwamen aan bod. Na afloop
ontvingen alle kinderen een oorkonde.
Dank aan alle vrijwilligers die meehielpen en deze middag tot een succes maakten

donderdag 6 oktober 2016

Kunstgrasvoetbalveld Wijhe '92 bevat geen rubbergranulaat

In de media (onder ander uitzending van Zembla) is er momenteel veel aandacht voor mogelijke
gezondheidsrisico's bij het spelen op kunstgrasvelden met een bepaald rubbergranulaat. Het voetballen op het
kunstgras van Wijhe ;92 is echter veilig en er zijn geen gezondheidsrisico's. Ons veld heeft een andere
samenstelling qua materialen en stoffen dan de velden uit het onderzoek van Zembla. Bij Wijhe '92 zijn er
namelijk voor de infill zogenaamde TPE (groene kunststof) korrels.

donderdag 6 oktober 2016

Handbal vriendje- en vriendinnetje dag

Op woensdag 12 oktober is vanaf 17:00 uur de mogelijkheid om je vriendje of vriendinnetje mee te nemen
naar de handbal.

Tijd:
V.a. 17:00 uur inloop, activiteit is van 17:30 - 18:30 uur.
Waar:
Sporthal de Lange Slag
Lange Slagen 29 te Wijhe

Opgaaf via Henriet Bongers
Party-Music@ziggo.nl

donderdag 6 oktober 2016
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INFO THUISWEDSTRIJDEN GASTVRIJ WIJHE

Aanstaande zaterdag 8 oktober is de eerste thuiswedstrijd van Dames 1 van dit seizoen. De aanvangstijd van
alle thuiswedstrijden is gewijzigd en wel naar 19.45 uur (voorheen 20.15 uur). Daarnaast wordt er €3 entree
geheven voor bezoekers vanaf 16 jaar en niet leden van Wijhe '92. Het is ook mogelijk om een passe-partout
voor alle thuiswedstrijden te kopen voor €20

maandag 3 oktober 2016

WIJHE '92 BELOONT ZICHZELF EN BEHAALT VERDIENDE
OVERWINNING TEGEN EERBEEKSE BOYS (0-1)

Wijhe '92 heeft vanmiddag een vervolg gegeven aan de goede wedstrijd tegen Lemelerveld en op het fraaie
hybrideveld van Eerbeekse Boys een verdiende overwinning behaalt.

De start van Wijhe was overtuigend. Binnen 2 min. stond Marijn Ruiter schuin alleen voor het doel van Eerb.
Boys maar schoot naast. Wijhe bleef de bovenliggende partij, maar moest uitkijken voor de gevaarlijke
uitvallen va...n de thuisclub. In de 15e min. negeerde de scheidsrechter het vlagsignaal van de grensrechter,
echter Jesper Holdijk schoot naast. Eigenlijk het belangrijkste wapenfeit van de aanvaller, die verder door de
geconcentreerd spelende Chris Roos uit de wedstrijd werd gespeeld.
In de 25e min.volgde opnieuw een goede kans voor Ricardo Heerink, na uitstekend voorbereidend werk van
Marijn Ruiter, echter de bal trof geen doel. Uiteindelijk een 0-0 ruststand, waarmee Wijhe zich tekort deed.

Na de rust direct een dwingend, goed spelend Wijhe, dat Eerbeekse Boys terug dwingt op eigen helft. De een
na de andere aanvalsgolf vindt plaats op het doel van de thuisclub o,lv, de dwingend spelende middenvelder
Bas Mulder (zie foto), echter de eindpass en het nodige gelukkig ontbreekt. Eindelijk in de 86e min. zorgt de
goed spelende Stefan Hollegien voor opluchting en gerechtigheid door een vrije trap snoeihard in de kruising
te jagen (0-1).
De overwinning lijkt binnen. maar in blessuretijd laat Rick Neplenbroek opnieuw een uitstekende doelman te
zijn, door in een 1: 1-situatie als winnaar tevoorschijn te komen.

Tot slot een verdiende overwinning door het uitstekende veldspel en de passie van het team, waardoor Wijhe
is terechtgekomen in de brede middenmoot van de 3e klasse,

MAN OF THE MATCH: BAS MULDER (zie foto)

maandag 3 oktober 2016

Stagiairs bij de afdeling Voetbal

Elk jaar lopen verschillende van onze jeugdleden hun stage bij Wijhe ’92. Als club zijn we daar heel blij mee.
Om de stages ook dit seizoen weer goed weg te zetten binnen de club vragen we je aandacht voor de
volgende procedure:

Procedure
Vanaf heden willen we dat stagiairs zich eerst aanmelden bij Arjan van Weenum. Arjan is de stagecoördinator

Nieuws | Wijhe 92 http://www.wijhe92.nl/nieuws

131 van 147 17-6-2019 10:15



bij Wijhe '92. Hij zorgt voor een goede koppeling tussen jou als stagiaire en een team en/of activiteit. Ook
koppelt hij je aan een praktijkcoach binnen de club. Je kunt hem bereiken op 06-21702672 of
javweenum@hotmail.com.

De volgende zaken dienen bij Arjan van Weenum te worden ingeleverd:
- de stage-overeenkomst
- formulieren voor (tussentijdse) beoordeling(en) + t.z.t. ook een kopie van de ondertekende
(tussentijdse)beoordeling(en)
- belangrijke data die samenhangen met de stage, zoals (tussentijdse) beoordelingen, eindgesprek, etc.
- contactgegevens (naam, adres, tel. nr., e-mail, etc.) van de stage-contactpersoon binnen de school
- contactgegevens (naam, adres, tel. nr. , e-mail, etc.) van de praktijkcoach binnen Wijhe '92

Extra activiteiten
Verder is afgesproken dat de stagiairs ook het Kerstmixtoernooi organiseren en meehelpen met de organisatie
van het D-kamp (in Epe), het E-kamp en/of de spelletjesochtend voor de F-jeugd (op sportpark in Wijhe).
Afhankelijk van de periode waarin je stage loopt bij Wijhe ’92 wordt met je afgesproken welke van deze
activiteiten je voor je rekening neemt.

Met vriendelijke groet,
Voetbalbestuur Wijhe ‘92

maandag 26 september 2016

WIJHE DOET ZICHZELF ERNSTIG TEKORT TEGEN
KOPLOPER LEMELERVELD (0-2)

Wijhe heeft de thuiswedstrijd tegen koploper Lemelerveld zeer ongelukkig verloren. De ruststand (0-2) was
tevens de eindstand.
Wijhe startte sterk aan de wedstrijd. Lemelerveld werd teruggedrongen op eigen helft, kwam niet tot enig
gevaar tot de 20 min., echter uit overduidelijk buitenspelsituatie werd de spits licht geraakt en kwam
Lemelerveld tegen de verhoudingen op voorsprong (0-1). Wijhe behield het overwicht, kreeg kansen via
Ricardo Heerink, Niels Ruiter en Tim Liefers, maar kreeg de deksel op de neus door een doelgerichte counter
na simpel balverlies op het middenveld (0-2).

Na rust pakte Wijhe de wedstrijd op en zette Lemelerveld dmv uitstekend positiespel met de rug tegen de
muur. Helaas waren eindpass, afwerking en scheidsrechterlijke beslissingen niet op niveau, waardoor de
aansluitingstreffer niet tot stand kwam. Kansen voor o.a. Nick Dokman Ricardo Heerink en de uitstekend
invallende Marijn Ruiter troffen geen doel, waardoor de 0-2 eindstand op het scorebord kwam.

Inzet en spelniveau uitstekend, echter doelgerichtheid onvoldoende, waardoor Wjjhe een zure nederlaag leed.

(foto's: Ineke van Wijhe)

zondag 25 september 2016

De Grote Clubactie gaat weer van start!

Vanaf zaterdag 1oktober gaan de jeugdleden van de D en E teams van de voetbal en de handbal weer op pad
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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.

Ouders van onze jeugdleden, seniorleden, kortom allen die Wijhe ’92 een warm hart toedragen, koop loten bij
onze jeugdleden. Zij komen vanaf 01 oktober bij u aan de deur.

In tegenstelling tot voorgaande jaren gaat de loten verkoop nu per eenmalige machtiging. De lotenkoper
noteert zijn gegevens, waaronder naam, handtekening en een rekeningnummer in het verkoopboekje. Het
bedrag wordt éénmalig van de bankrekening afgeschreven en op het bankafschrift wordt het lotnummer
doorgegeven.

De trekking is 8 december.

Let wel op, er zijn meerdere verenigingen in Wijhe, die grote clubactie loten verkopen.

Namens de activiteitencommissie,

Mirjam Doorn
Jolanda Strijdveen

donderdag 22 september 2016

Nieuws kledinglease

Iedereen is weer voorzien van shirt, broek en kousen. Als er nog wensen zijn dan horen wij dit graag!
Hopelijk geniet iedereen van het voetbal- en handbalspelletje met respect voor leiding, medespelers en
tegenspelers, maar ook met respect voor gebruik en voorschriften van de kleding.

Voorschriften/voorkeur voor het wassen!

Vaker en vaker zien wij dat spelers al voor de wedstrijden komen in wedstrijdkleding. Daar zijn wij geen
voorstander van! Beter is de kleding gezamenlijk te wassen. Het risico dat deze verkleurd of beschadigd
wordt door andere kleding met bijvoorbeeld ritsen is een stuk kleiner.

Shirts binnenste buiten wassen, geen wasverzachter en geen wasdroger!

Hoe willen wij hier nu mee omgaan? Wij kunnen en willen het gezamenlijk wassen van in het bijzonder de
shirts niet afdwingen, maar spreken enkel onze grote voorkeur hier over uit!

Niet houden aan de voorschriften
Wat doen wij vanaf nu wel? Wij letten strakker op beschadigingen. Als sprake is van verkeerd wassen en/of
niet hanteren voorschriften worden bedragen ingehouden op de borgsom die een team krijgt aan het einde van
het sportseizoen! Wij hopen natuurlijk dat het zover niet hoeft te komen!! Normale schade door gebruik,
kwaliteitverlies van opdruk logo en nummers en schade tijdens spel staan niet ter discussie! Eindbeslissing
wel of niet inhouden op bedrag borg ligt bij commissie.
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Commissie kledinglease.

woensdag 21 september 2016

Heel Holland Handbalt

Lijkt het jou ook leuk om te leren handballen? Of ken je een meisje dat misschien op handbal wil? De
H-jeugd (geboren 2010 en later) en F-jeugd (geboren 2008-2009) trainen elke woensdag om 17.30 uur in
sporthal De Lange Slag. Je mag drie keer gratis komen meetrainen om te ontdekken of handbal een sport
voor jou is. Je hoeft je niet van tevoren aan te melden.

maandag 19 september 2016

WIJHE '92 KRIJGT VAASSEN NIET OP DE KNIEEN (0-0)

Wijhe heeft ook de derde achtereenvolgende competitiewedstrijd gelijk gespeeld. Positief was dat de ploeg
nog steeds ongeslagen is, echter uitsluitend gelijke spelen schiet niet op in de stand.

De bedoeling van Vaassen was vanaf de start duidelijk. Elf man werden op eigen helft geparkeerd en het was
aan Wijhe om de muur omver te spelen. De eerste helft ging dat zeer moeizaam. Slordig in balbezit en teveel
de oplossing door het midden zoekend, werden er geen kansen gecreëerd en was de doelpuntloze ruststand
een logisch gevolg.

De tweede helft speelde Wijhe slimmer en creëerde een aantal fraaie kansen. Nick Dokman kopte uit een
vrije trap van Bas Mulder net naast, Niels Ruiter schoot ook langs de verkeerde kant van de paal, terwijl het
geluk ontbrak op het moment dat een glaszuiver doelpunt van Ricardo Heerink werd afgekeurd. Juist dit
moment waa cruciaal want een achterstand had Vaassen gedwongen de verdedigende stellingen te verlaten.
Wijhe bleef op jacht naar de overwinning, maar liet in haar enthousiasme gaten vallen in verdedigend
opzicht, echter doelman Rick Neplenbroek
was opnieuw 90 minuten scherp en behoedde zijn ploeg door twee fantastische reddingen voor een onterechte
nederlaag.
Opnieuw wist een hard werkend Wijhe een zwaar defensieve tegenstander niet op de knieën te krijgen.
Volgende week wacht mede-koploper Lemelerveld. Een ploeg die verrassend goed is gestart en wel de
intentie heeft aanvallend te voetballen. Een mooie uitdaging om te kijken hoever het team is bij de start van
het nog lange seizoen!

donderdag 15 september 2016

Ludieke start consumentenactie ‘Trots op Wijhe’

Wijhe ’92 start samen met ondernemersvereniging Gastvrij Wijhe aanstaande zaterdagmiddag 17 september
de consumentenactie ‘Trots op Wijhe’. Van 12.00 tot 14.00 uur vormt De Poort van Wijhe het decor voor een
ludiek startevenement met diverse activiteiten. Zo staan er verschillende kraampjes van Gastvrij Wijhe-
ondernemers en Wijhe‘92 en iedereen krijgt maar liefst 4 gratis stempels op de stempelkaarten. Voor de
kinderen staat er een springkussen. Iedereen is van harte uitgenodigd om de feestelijke aftrap van de actie bij
te wonen.

Spelregels actie
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De consumentenactie ‘Trots op Wijhe’ is een actie waarmee de vereniging iets terug doet voor de
ondernemers van Gastvrij Wijhe die voor een groot deel sponsor zijn van de club. Voor alle Wijhenaren zijn
er stempelkaarten die twee maanden geldig zijn. De stempelkaarten komen in de Huis aan Huis Reklamix te
staan, ze zijn te downloaden van de websites van Wijhe’92 en Gastvrij Wijhe en ze zijn uiteraard verkrijgbaar
bij de circa 70 leden van Gastvrij Wijhe of bij Wijhe ‘92. Elke twee maanden komen nieuwe stempelkaarten
beschikbaar. Bij aankopen bij ondernemers van Gastvrij Wijhe krijgt men één stempel. Op de stempelkaart
moeten 7 verschillende stempels staan. Als de stempelkaart vol is kan deze ingeleverd worden onze kantine
‘De Verlenging’, in de Langstraat (Slagerij Ruiter en AH Boomgaard) of bij De Poort van Wijhe
(Sportcentrum LEEF!). Iedereen mag onbeperkt volle stempelkaarten inleveren.

Prijzen
Uit de ingeleverde stempelkaarten worden per actieronde van twee maanden steeds 10 kaarten getrokken die
een prijs winnen. Deze prijzen zijn onder andere: 3 keer één heel lot van de Staatsloterij, 2 kaartjes voor een
wedstrijd van Go Ahead Eagles, 2 kaartjes voor een wedstrijd van Kwiek Raalte, 2 kaartjes voor een
wedstrijd van Handbalvereniging Dalfsen, 2 kaartjes voor PEC Zwolle en 3 keer één waardebon van Gastvrij
Wijhe. In totaal worden er vijf actierondes gehouden. Houd deze website en gastvrijwijhe.olstenwijhe.nl en
de Huis aan Huis Reklamix in de gaten voor updates en de bekendmaking van de prijswinnaars.

Download hier de stempelkaart.

dinsdag 13 september 2016

De Beltona beloftencompetitie voor spelers onder 21 start weer.

Dit seizoen is Wijhe '92 met 3 andere clubs ingedeeld in poule H. Dit zijn ZAC, HTC, KCVO en Wijhe '92.

A.s. dinsdag 13 september heeft Wijhe '92 haar eerste uitwedstrijd tegen ZAC. Deze begint om 20.00 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.

maandag 12 september 2016

5e EDITIE BITTERBALLENTOERNOOI

Aanstaande woensdag 14 september wordt voor de vijfde keer het 'Bitterballentoernooi' georganiseerd door
de recreanten handbaldames van Wijhe '92. Het toernooi dankt zijn naam aan de bitterballen die, inmiddels
traditiegetrouw, worden gegeten na afloop van de wedstrijden. Uit de gehele regio doen diverse recreanten
handbalteams mee. Het toernooi luidt onofficieel de aftrap van het nieuwe handbalseizoen in en mag elk jaar
rekenen op veel belangstelling.

Een ieder die een kijkje wil komen nemen is vanaf 19.00 uur van harte welkom in sporthal De Lange Slag.

maandag 12 september 2016

WIJHE '92 VERGEET ZICHZELF TE BELONEN IN DERBY
TEGEN HEETEN (1-1)
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De gevoelens na afloop bij Wijhe '92 na afloop waren dubbel. Enerzijds ontevreden over de beloning na een
enorm veldoverwicht en goed veldspel, anderzijds opgelucht door de gestopte strafschop door Rick
Neplenbroek bij 1-0 en de late gelijkmaker van Ricardo Heerink.

Wijhe schoot ijzersterk uit de startblokken en wist gelijk Heeten met de rug tegen de muur te zetten.
Geconcentreerd en d.m.v goed positiespel was ...het wachten op uitgespeelde kansen en een beloning voor
het enorme overwicht. De wedstrijd werd echter halverwege de eerste helft op de kop gezet door een
verdedigingsfout, waardoor volkomen onnodig Wijhe op achterstand kwam (1-0). Wijhe was van slag,vergat
door te voetballen, waardoor een onterechte achterstand bij rust het gevolg was.
Ook na rust domineerde Wijhe het duel. Heeten werd teruggedrongen op eigen helft, moest toestaan dat
Wijhe steeds meer mogelijkheden kreeg, echter inzetten van Ricardo Heerink, Marijn Ruiter en Tim Liefers
troffen geen doel.
Opnieuw vanuit het niets leek Heeten het duel te beslissen, nadat de scheidsrechter een dubieuze strafschop
gaf aan de thuisclub. Rick Neplenbroek wist echter de strafschop te keren (zie foto's), zijn team in de
wedstrijd te houden en een boost te te geven op jacht te blijven naar de gelijkmaker. Uiteindelijk was het
Ricardo Heerink die in de 80e min. door middel van een echte spitsengoal de dik verdiende gelijkmaker op
het scorebord schoot.
Opnieuw een wedstrijd met verschillende gezichten die genoeg positieve aanknopingspunten geeft voor de
wedstrijd van volgende week uit tegen sv Vaassen.

donderdag 8 september 2016

Facebookpagina Wijhe '92 1

Vanaf juni 2016 gebruikt het eerste elftal een FB-pagina als info-kanaal voor spelersgroep, technische staf en
overige belangstellenden.

Wie op de hoogte wil blijven kan deze pagina liken.

Klik hier voor de link.

Hans van der Hoop
Hoofdtrainer Wijhe '92
Seizoen 2016-2017

dinsdag 6 september 2016

Afscheid Marijn Platenkamp 1e team Wijhe ‘92

Net voor het begin van de eerste competitiewedstrijd van ons 1e team hebben we officieel afscheid genomen
van Marijn Platenkamp.
Op muziek van The Pianoman van Billy Joël, kwam Marijn aan de arm van voorzitter Martin Westerbeek het
veld op.
Hierna werd Marijn bedankt voor zijn inzet in de afgelopen jaren in het 1e team van Wijhe ’92.
Maar liefst 238 wedstrijden heeft Marijn in het 1e elftal gespeeld en staat hiermee op plaats 4 in de historie
van Wijhe ’92.
Vooral de mooie momenten werden aangehaald in de toespraak.
Marijn heeft zich volledig ingezet voor Wijhe ’92 in de afgelopen jaren en genoot ook van de vele feestjes die
gevierd konden worden !
Marijn, clubman van Wijhe ’92 met het sporthart op de juiste plaats.
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dinsdag 6 september 2016

Autobedrijf Van Gurp schenkt 750 sporthesjes aan Wijhe ‘92

Omdat Autobedrijf Van Gurp 12,5 jaar lid is van de CarXpert-garageformule kreeg het van BOVAG de
mogelijkheid om sporthesjes te bestellen. Eigenaar Eric van Gurp is sponsor van alle C-voetbalteams van
Wijhe ’92 en zag hierin een mooie kans. In overleg met Wijhe ‘92 heeft hij 750 hesjes besteld in volwassen-
en kindermaten. Alle voetbalteams van de vereniging kunnen het nieuwe seizoen gebruik maken van deze
hesjes tijdens de trainingen. De jeugd kan de hesjes eventueel ook aan doen in het donker, als ze fietsend door
het dorp gaan, want er zit een fluorescerende streep op. Op de foto staat het C1 team, waarvan Van Gurp ook
kledingsponsor is, in de nieuwe hesjes.

(Foto: Ineke van Wijhe)

zondag 4 september 2016

WIJHE '92 START COMPETITIE NA SPANNENDE STRIJD
MET GELIJKSPEL TEGEN V.V. TWENTE GOOR (1-1)

Wijhe is de competitie gestart met een verdienstelijk gelijkspel tege...n promovendus v.v. Twente Goor.
De start was duidelijk voor de gasten. De ploeg uit Goor kreeg al in het begin 5 corners en met name de
ervaren spits Mark Nijland was een plaa voor de verdediging. Met kunst- en vliegwerk wist Wijhe te
overleven en knikte zich terug in de wedstrijd. Het laatste kwartier voor rust kreeg Wijhe controle over de
wedstrjd, zonder tot uitgespeelde kansen te komen.
Na rust kwam Wijhe '92 ijzersterk uit de kleedkamer. Twente Goor werd teruggedrongen op eigen helft en het
was de sterk spelende Ricardo Heerink die in de 60e min. het goede veldspel bekroonde met een treffer (1-0).
Wijhe zette aan, ging op jacht naar de 2-0 en had pech bij een bal van Niels Ruiter op de paal en een fraaie
lob van Ricardo Heerink over het doel. Volkomen onverwacht kreeg Twente Goor in de 70e min een dubieuse
strafschop, die door spits Mark Nijland werd verzilverd(1-1). Wijhe was even van slag en het was doelman
Rick Neplenbroek die fraai redde bij een 1:1 situatie en daardoor de achterstand voorkwam.
Wijhe herstelde zich en werd in de 85e min. volkomen ten onrechte een strafschop onthouden bij een
duidelijke overtreding binnen het strafschopgebied. Directe daarna eiste arbiter Philippo opnieuw de hoofdrol
op door de soevereijn spelende Stefan Hollegien zijn 2e gele kaart, dus rood, uit te delen. Twente Goor rook
bloed, ging op zoek naar de winst, echter Wijhe toonde karakter en trok de gelijke stand over de streep.
Gezien het wedstrijdbeeld over 90 minuten een terechte uitslag, al had de scheidsrechter een te duidelijk
aandeel in de uitslag.

Verheugend is het goede spel van de thuisclub na rust. Het moet vertrouwen geven richting de komende
trainingen en wedstrijden waarin het zich als team door zal moeten en willen ontwikkelen.

maandag 29 augustus 2016

Trainingspakken niet via kledinglease

Sommige teams willen gezamenlijk, al dan niet gesponsord, trainingspakken aanschaffen. Dat gaat niet via
de Kledinglease-commissie. Indien er voor trainingspakken sponsoren benaderd worden dan moet dat wel via
de sponsorcommissie. Erik Hutten is voorzitter van de sponsorcommissie.
Weet dat via de Wijhe'92 Webshop trainingspakken met korting bij onze sponsor Intersport Schutte besteld
kunnen worden.
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vrijdag 26 augustus 2016

Opening Kledinguitgifte Training nieuw handbalseizoen

Hallo allen,

Voor de meesten loopt de vakantie ten einde en beginnen we aan een nieuw en sportief handbalseizoen.

Graag wil ik jullie uitnodigen voor de gebruikelijke infoavond op 29 augustus, aanvang 19.30 uur in de
Verlenging. We vertellen dan wat over de organisatiestructuur, het gebruik van het digitale wedstrijdformulier
komt aan de orde en op verzoek info over het gebeuren rondom de wedstrijd en/of training.

Voor de teams A1 tot met de H1 wordt 30 augustus de teamkleding en leiderstassen uitgegeven tussen 19 en
21 uur op het sportpark.

De trainingen starten in de week van 29 augustus, tenzij de trainer anders beslist. De tijden hiervan worden
binnenkort vermeld op de website.
Open hier het trainingsschema, deze is ook te vinden op de site onder "handbalteams/informatie"

Inge Oldebijvank is de nieuwe wedstrijdsecretaris en zij is al druk bezig geweest om de wedstrijden in te
plannen. De eerste veldwedstrijden beginnen 10 september. Het programma is inmiddels verspreid.

Graag zie ik jullie 29 augustus.

Vriendelijke groet,

Yvonne van Vilsteren
Namens bestuur Gastvrij Wijhe’92

vrijdag 26 augustus 2016

Klopt jouw voetbalhart (nog) voor de club?

Ben je een voetballer in hart en nieren en voel je je betrokken bij Wijhe ’92? Of twijfel je wel eens en ben je
wel eens kritisch op het voetbalbeleid van de club? Misschien heb je geen idee waarom sommige besluiten
worden genomen en dingen gaan zoals ze gaan? Lees dan zeker het nieuwe voetbalbeleidsplan zodat je op de
hoogte bent van alle nieuwe plannen rondom het voetbalbeleid van Wijhe ‘92. Ze gaan immers alle spelers
van onze verenging aan. Door maatregelen te nemen hopen we onze mooie vereniging vitaal en
toekomstbestendig te houden. Daartoe zijn diverse speerpunten in het voetbalbeleidsplan opgesteld die
iedereen met hart voor de club aangaan.

Nieuw voetbalbeleidsplan 2016-2020
Wijhe ’92 heeft een nieuw voetbalbeleidsplan voor de jaren 2016-2020. Het voetbalbeleidsplan is een
belangrijk document, dat een richtlijn vormt voor de manier waarop we bij Wijhe ’92 met voetbal omgaan.
Het beleidsplan beschikt over visie voor de komende vier jaren en het bevordert daarmee de duidelijkheid
binnen de vereniging. In het document worden trends, doelstellingen, speerpunten en een actieplan
beschreven. Op deze manier zorgt het nieuwe voetbalbeleidsplan voor een stimulans om zaken te verbeteren
en verder te ontwikkelen om de voetbaltak van Wijhe ’92 de komende jaren gezond te houden.

Speerpunten
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Een van de speerpunten uit het plan is het organiseren van ‘voetbalmentaliteit bevorderende activiteiten’. Dit
is een hele mond vol, maar de wil om te trainen en het spelletje (op niveau) te spelen moet verbeterd worden.
Ook het uitbouwen van het meidenvoetbal krijgt de komende jaren meer aandacht. De meidenvoetbaltak bij
Wijhe ’92 is groeiende, maar behoeft meer aandacht om echt ‘volwassen’ te worden en speelsters voor
langere tijd aan de club te binden. Verder wordt er het komende jaar geïnvesteerd in het opleiden, binden en
waarderen van eigen jeugdtrainers. Tot slot komen er ook maatregelen om de uitstroom van junioren te
beperken; enerzijds verliezen we juniorspelers aan buurverenigingen, anderzijds stoppen jongeren
eenvoudigweg op een gegeven moment met voetballen in clubverband. Dat vinden we jammer. Wijhe ’92 wil
deze trend beperken en daarom maatregelen nemen om de clubbinding te versterken. Denk hierbij aan het
inzetten op sfeer en beleving binnen de teams. De overige speerpunten en daarmee het volledige
voetbalbeleidsplan zijn te vinden op onze website, via deze link. (klik hier)

donderdag 25 augustus 2016

Trainers E teams gezocht!

We zijn nog zeer dringend op zoek naar trainers die een E team willen trainen op de dinsdag- en
donderdagavond van 17.45-19.00 uur.

Lijkt het je leuk, of wil je meer informatie, neem dan a.u.b. contact met ons op.

Er zijn ook nog plaatsen beschikbaar voor de cursus Pupillen Trainer van de KNVB, die bij Wijhe'92
gehouden worden.

Start: september

Alvast bedankt voor je reactie.

Groeten namens Pupillen Coördinatoren E Wijhe ‘92,

Ryan Eikelbooom rceikelboom@kpnmail.nl
Geralt Nijland geraltnijland@hotmail.com

dinsdag 16 augustus 2016

Verzorging bij Wijhe '92

I.v.m. het overlijden van Jan Oosthof is er het een en ander gewijzigd op het gebied van verzorging.

In de bijlage staat het nieuwe schema van de verzorging bij Wijhe '92, zowel hand- als voetbal. Op
donderdagavond is er bij de handbal geen fysiotherapeut van het fysiotherapeutischcentrum Wijhe meer
aanwezig. Zij is per 1 augustus op de dinsdagavond bij de voetbal aanwezig.

Download <<hier>> de bijlage.

zondag 14 augustus 2016

Trots op Wijhe
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Consumentenactie ‘Trots op Wijhe’
Wijhe’92 start samen met ondernemersvereniging Gastvrij Wijhe de consumentenactie ‘Trots op Wijhe’.
Wijhe beschikt als klein dorp nog altijd over een uitgebreid winkelaanbod en uitgebreide sportvoorzieningen
en is daarnaast prachtig gelegen tussen de IJssel en landgoed De Gelder. Iets waar we als ondernemers en
sportende Wijhenaren trots op zijn en wat we graag laten zien. Daarom start Wijhe ’92 samen met Gastvrij
Wijhe de actie ‘Trots op Wijhe’, een actie waarmee Wijhe ’92 iets terug doet voor de ondernemers van
Gastvrij Wijhe die voor een groot deel sponsor zijn van onze club.

Spelregels actie
Voor alle Wijhenaren zijn er stempelkaarten die twee maanden geldig zijn. De stempelkaarten komen in de
Reklamix te staan of zijn te downloaden van de website van Wijhe’92 en Gastvrij Wijhe. Elke twee maanden
komen nieuwe stempelkaarten beschikbaar. Op deze stempelkaart is ruimte voor 7 stempels. Bij aankopen bij
ondernemers van Gastvrij Wijhe krijgt u èèn stempel. Op uw stempelkaart moeten 7 verschillende stempels
staan van 7 verschillende ondernemers van Gastvrij Wijhe. Hiertoe behoren natuurlijk de winkeliers uit de
Langstraat, maar bijvoorbeeld ook de kappers en horeca. Ook de ondernemers in de Poort van Wijhe zijn lid
van Gastvrij Wijhe, zoals Sportcentrum LEEF!. Als de stempelkaart vol is kunt u deze voorzien van uw naam
en telefoonnummer inleveren in de kantine ‘De Verlenging’ van Wijhe’92, in de Langstraat (Slagerij Ruiter)
of bij de Poort van Wijhe (Sportcentrum LEEF!). Iedereen mag onbeperkt volle stempelkaarten inleveren.

Prijzen en start actie
Uit de ingeleverde kaarten worden per actieronde van 2 maanden steeds 10 kaarten getrokken die een prijs
winnen. Deze prijzen zijn onder andere: Staatsloten, toegangskaarten voor wedstrijden van Go Ahead Eagles,
Kwiek Raalte, Handbalvereniging Dalfsen en PEC Zwolle en uiteraard waardebonnen van een Gastvrij
Wijhe-ondernemer uit het dorp. In totaal worden er 5 actierondes gehouden. De eerste actieronde start op
zaterdagmiddag 17 september 2016 met een grote startactie bij de Poort van Wijhe. Houd de websites
wijhe92.nl en gastvrijwijhe.olstenwijhe.nl en de Huis-aan-Huis/Reklamix in de gaten voor updates en de
bekendmaking van de prijswinnaars.

vrijdag 8 juli 2016

Zomerstop

De hand- en voetbal competities zijn afgelopen, de laatste toernooien zijn gespeeld en de zomervakantie is
aanstaande.

We kunnen terug kijken op een mooi seizoen met vele kampioenschappen, nog meer sportieve wedstrijden,
leuke evenementen en heel veel plezier. Het afgelopen seizoen hebben we Saampies fantastisch beleefd!

Nu is het tijd om uit te rusten en de conditie op peil te houden. :) Dat geldt ook voor de redactie, we zijn tot
en met 14 augustus op vakantie.

Voor een ieder; een fijne vakantie en tot het volgende seizoen!

dinsdag 5 juli 2016

Hallo allen,

De laatste handbalwedstrijden zijn gespeeld, kampioenfeestjes zijn gevierd en de meeste teamuitjes hebben
plaatsgevonden. Het handbalseizoen 2015-2016 zit er weer op. We willen iedereen bedanken die zich dit
seizoen weer als vrijwilliger heeft ingezet. We hopen ook volgend seizoen weer op voldoende hulp van
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vrijwilligers te kunnen rekenen!

In de week van 29 augustus beginnen de trainingen weer, degenen die eerder beginnen horen dit via de leider
of trainer. Het trainingsschema wordt te zijner tijd op de site geplaatst.

We wensen iedereen een hele prettige vakantie.

Vriendelijke groet,
Bestuur Gastvrij Wijhe'92

dinsdag 5 juli 2016

Gezocht: trainers voor handbal C2, B3 en A3 teams

Gastvrij Wijhe ’92 is nog op zoek naar trainers voor drie handbalteams. Voor de C2, welke op maandag- en
donderdagavond traint, wordt een trainer gezocht. Ook voor de B3 en A3, die op dinsdag- en
donderdagavond trainen worden trainers gezocht. Een duo dat het trainen op zich wil nemen is ook welkom.
Zo kun je de trainingslast onderling verdelen.

Profiel
Je hoeft geen trainersdiploma te hebben. Wel moeten de trainers in staat zijn om de teams het handballen
verder bij te brengen. Vanuit de vereniging word je hierin ondersteund en kan er trainingsmateriaal worden
geleverd. Daarnaast is het een voorwaarde dat de nieuwe trainers een combinatie van goede sfeer en plezier
weten te creëren. Nadere info kun je krijgen van Christa Boerdam, voorzitter organisatiecommissie handbal.

Ben jij die nieuwe trainer of ken je iemand die geschikt is? Laat het weten

zondag 3 juli 2016

UPDATE TALENTENPLAN

De stuurgroep Talentenbeleid Wijhe ’92 heeft moeten besluiten de lancering van het Talentenplan naar het
najaar te verplaatsen. Startdatum is nu in principe 1 oktober 2016. De twee belangrijkste redenen van dit
uitstel liggen bij het uitleveren van de software en het verschil van omvang en aanpak van sv Dalfsen en van
Wijhe ’92 (het Talentenplan van sv Dalfsen heeft als voorbeeld gediend).

De meeste leiders, trainers en commissieleden zijn voor komend seizoen gelukkig ingevuld, dus we kunnen
als vereniging in elk geval starten met de trainingen en wedstrijden na de zomervakantie.

Zodra de stuurgroep weer een update heeft over het Talentenplan wordt deze via de bekende kanalen gedeeld.

vrijdag 1 juli 2016

Pasfoto’s nog inleveren voor spelerspassen die aflopen

Van een aantal seniorenspelers loopt de geldigheid van de spelerspas af. Om niet het risico te lopen dat je niet
kunt spelen na de zomervakantie: denk er aan jouw pasfoto in te leveren bij John Voppen, Meerkoet 1, 8131
HL Wijhe. Zet je naam achterop de foto en je geboortedatum
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Het gaat om de volgende spelers:
J. Arendsen
L. te Braak
D. Bril
R. ten Dam
J. van Dragt
K. Eijsvogel
J. Jansen
M. van Langen
D. Marsman
M. Lubbers
A. Slegten
C. van Vilsteren
L. Wienbelt
S. te Wierik
K. van Zeventer

donderdag 30 juni 2016

Voorlopige teamindeling senioren afdeling voetbal seizoen 2016 -
2017 bekend

De afgelopen maanden zijn de seniorencommissie, selectietrainers en leiders weer druk bezig geweest met de
teamindeling voor het komende seizoen 2016-2017. De voorlopige teamindeling is nu bekend (zie downloads
onderaan dit nieuwsbericht).

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.
Het was dit jaar wederom een enorme klus om een goede teamindeling te maken. De leiders zijn er dit jaar,
net als vorig jaar weer bij betrokken. Nadat de overschrijvingstermijn van 15 juni voorbij was, hebben wij
nogmaals met leiders van een aantal teams en spelers om tafel gezeten 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, mentaliteit, 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 een G-team en 3 vrouwenteams voor de competitie ingeschreven. Een zaterdag- en
zondagsteam en een 7x7 vrouwenteam, 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
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of een mailtje worden gestuurd naar hakoekoek@live.nl of lambert.eikelboom@gmail.com

Vacatures!
Binnen de seniorenafdeling zijn wij verder op zoek naar de invulling van de volgende vacatures, te weten:
• Vaste assistent scheidsrechter 1e team
• Extra leidster zondag vrouwenteam
• Scheidsrechters senioren
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.

Downloads:
- Voorlopige indeling 2016-2017
- Begeleiding 2016-2017
- Voorbereiding 2016-2017

dinsdag 28 juni 2016

Gezocht: trainers voor handbal E-teams

Gastvrij Wijhe ’92 is op zoek naar trainers voor de twee handbal E-teams. Beide teams trainen tegelijk op
maandag van 17.30-18.30 uur en op woensdag van 17.30-19.30 uur. Ook een duo dat het trainen op zich wil
nemen is welkom. Zo kun je de trainingslast onderling verdelen. De E-speelsters zijn rond de 9 en 10 jaar
oud, elk team telt negen meiden en ze kennen de basis van het handballen.

Profiel
Je hoeft geen trainersdiploma te hebben. Wel moeten de trainers in staat zijn om de teams spelenderwijs het
handballen verder bij te brengen. Vanuit de vereniging word je hierin ondersteund en kan er
trainingsmateriaal worden geleverd. Daarnaast is het een voorwaarde dat de nieuwe trainers een combinatie
van goede sfeer en plezier weten te creëren. Nadere info kun je krijgen van Henriët Bongers, coördinator H,
E en F jeugd handbal.

Ben jij die nieuwe trainer of ken je iemand die geschikt is? Laat het weten.

zondag 26 juni 2016

Gastvrij Wijhe'92 wint Bartelscup van Voorwaarts

Nadat Wijhe'92 de poulefase ongeslagen gewonnen had, trof men in de finale uit de andere poule de sterkst
mogelijke tegenstander. De stuntploeg Voorwaarts uit de tweede divisie dat in de landelijke bekercompetitie
al had bewezen echte cupfighters te zijn. Geen makkelijke opgave voor de kampioen uit de hoofdklasse B.
Zaterdagavond om 19:00 stonden beide ploegen tegenover elkaar. Voorwaarts dat ook de titelverdediger is
van de Bartelscup begon feller en beter aan de wedstrijd. Na de 1-1 stand in de 2e minuut stoomde de ploeg
uit Twello door naar een 1-6 stand in de 11e minuut. De ploeg uit Wijhe draaide stroef en wist de kansen niet
te benutten waardoor Voorwaarts erg makkelijk aan de doelpunten kwam. Na een kwartier spelen kwamen de
meiden uit Wijhe beter in het spel en toonden aan dat de wedstrijd nog gelopen was en trokken in de 18e
minuut de stand weer gelijk 7-7 Tot de 11-11 vlak voor rust waren de ploegen gelijkwaardig, Voorwaarts
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profiteerde in de laatste minuut van twee fouten van Wijhe en counterden naar een 11-13 ruststand.

Na rust bleek weer dat de ploeg uit Wijhe vandaag niets onder hoefde te doen voor de nummer 2 uit de
tweede divisie A. De kansen bleven ook voor Wijhe komen en werd er ook gewoon goed gespeeld door de
Wijhese ploeg. Dat echter Voorwaarts wel aan de goede kant van de score zag staan naarmate de wedstrijd
vorderde. Bij een 15-18 achterstand in de 9e minuut van de tweede helft wisten de meiden van Wijhe de
tegenstand van Voorwaarts te breken. 5 doelpunten op rij gecombineerd met het goed verdedigen maakten dat
de stand in de 13e minuut omgedraaid was. Plots stond de titelverdediger aan te kijken tegen een achterstand
van 2 doelpunten (20-18) Wijhe wist de angel van het spel van Voorwaarts eruit te halen en zelf te blijven
scoren, wat de ploeg uit Twello ook probeerde, er werd geen antwoord meer gevonden op het spel van Wijhe
dat steeds meer begon te geloven in een stunt. Het spel blijft op en neer golven. Wanneer Voorwaarts in de
25e minuut nog de 25-23 weet te scoren lijkt het nog spannend te gaan worden. Wijhe gooit de wedstrijd in
het slot door zelf nog 3 maal te scoren en de eindstand te bepalen op 28-23. Na het kampioenschap in de
Hoofdklasse mag de ploeg ook de Bartelscup omhoog houden en terugkijken op een geslaagd handbal
seizoen!

Scores: E.Wellenberg 2, J.NIjboer 1, P.Nijboer 1, S.Huis in 'T veld 2, L. Voor T Hekke 7, L.Herbrink 5, J.
Zernitz 1, A.Mulder 3, A. Te Braak 2, S van Dort 4.

donderdag 23 juni 2016

G-voetbalteam Wijhe ‘92 doet mee aan Special Olympics

Op 1, 2 en 3 juli doet het G-voetbalteam van Wijhe ’92 voor de tweede keer mee aan de Special Olympics
Nationale Spelen in Nijmegen, Groesbeek en Wijchen. Om het jaar wordt dit sportevent voor sporters met
een verstandelijke beperking georganiseerd en het is voor het Wijhese G-team een ontzettende eer om mee te
mogen doen. Ruim 2.500 sporters met een beperking gaan de strijd aan met elkaar in 18 verschillende takken
van sport. Op vrijdag wordt het event spectaculair geopend in het stadion De Goffert en op zaterdag worden
voor de voetbal zo’n vijf divisioningwedstrijden gespeeld op de velden van vv Woezik te Wijchen om de
niveaus te bepalen. Op zondag spelen gelijkwaardige teams vervolgens tegen elkaar om de prijzen. De vorige
editie wist het Wijhese team als debutant op het toernooi zelfs eerste te worden in hun klasse en goud in de
wacht te slepen. Hoe zal het ze dit jaar vergaan? Dat maakt uiteindelijk niet uit, want meedoen is belangrijker
dan winnen. Dat is de (Special) Olympische gedachte zoals dat ook bij de ‘gewone’ Olympische Spelen is.

Sallandse Sportploeg
Dit jaar is het Wijhese team onderdeel van de ‘Sallandse Sportploeg’, waar ook voetballers van sv Raalte en
Rohda Raalte en zwemmers van SaVAS tot behoren. Het voordeel van zo’n grotere sportploeg is dat de
sporters in aanmerking komen voor subsidie waardoor ze onder andere gratis busvervoer tot hun beschikking
hebben tijdens het event. Tijdens het toernooi spelen ze echter wel in het rood en wit en onder de naam van
Wijhe ’92 De sporters mogen ook gratis deelnemen aan het side event ‘Health Athletics’ waar ze gratis een
lichamelijke controle krijgen, veelal uitgevoerd door studenten geneeskunde. Voor deze doelgroep is er
helaas niet altijd

maandag 20 juni 2016

SAMEN MET SPORTCENTRUM LEEF! DE ZOMER DOOR

Het sportseizoen zit erop en de vakanties komen eraan. Veel sporters vinden het prettig om tijdens het
zomerreces hun conditie op peil te houden en straks weer fit en fris aan het nieuwe seizoen te beginnen. Wil
jij ook de spierpijn van de eerste trainingen of wedstrijden voor zijn? Als lid, vrijwilliger of donateur van
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Wijhe '92 kun je een abonnement bij Sportcentrum Leef! afsluiten voor sterk gereduceerd tarief.

In december 2015 heeft Wijhe '92 een superdeal kunnen maken met Sportcentrum Leef! over het sporten bij
hun tegen een heel mooi tarief. Deze afspraak is en blijft van kracht ook voor deze zomerperiode en de
periode erna!

Geinteresseerd?
Download hier het inschrijfformulier.

maandag 20 juni 2016

Nieuws vanuit de Beheergroep

Door de nieuwe ballenbakken per team, zijn er het afgelopen seizoen 55 ballen zoekgeraakt i.p.v. de 158
ballen een seizoen eerder.
Hier kunnen we samen trots op zijn, maar het kan nog beter.

Uitgifte van sleutels en ballen is op zaterdag 13 aug. van 9.00 tot 12.00 uur
en op maandag 15 aug. van 19.00 tot 21.00 uur.

De trainingen starten voor het seizoen 2016-2017 weer vanaf maandag 15 augustus.
Wil degenen die eerder of later start met de trainingen, dit even aan beheer doorgeven.

Bijgaand het programma voor de komende maanden en het nieuwe trainingsschema.

Beheer Wijhe ’92 wenst U een fijne vakantie.

- Wedstrijdprogramma
- Veld- en kleedkamer indeling 2017

donderdag 9 juni 2016

Winnaar Rabobank Voetbalmixtoernooi 2016: Goodfellaz

Goodfellaz heeft afgelopen zondag het Rabobank Voetbalmixtoernooi op haar naam geschreven. Zij bleken
van de 24 teams de beste te zijn.
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........................................................................................................................................

donderdag 9 juni 2016

Johan Draaijer benoemd tot lid van verdienste Wijhe ‘92

Tijdens het Saampies festival is Johan Draaijer benoemd tot ‘lid van verdienste van Wijhe ‘92’. Johan is al
zo’n twintig jaar, in verschillende functies, actief als vrijwilliger bij Wijhe ’92. Hij begon ooit als vrijwilliger
in de functie van leider van zijn zoon Gerald in de jeugd van Wijhe ’92. Hij is echter ook al ruim veertien jaar
scheidsrechter én maar liefst zestien jaar leider van het 1e team. Wekelijks is hij daarmee zeker drie dagen te
vinden op het sportpark in Wijhe.

Als jeugdscheidsrechter fluit hij meestal de wedstrijden van de junioren. Dit doet hij zonder bravoure, maar
altijd onpartijdig, onopvallend en naar eer en geweten. Hij voelt de wedstrijden goed aan en houdt deze goed
in de hand. De meeste mensen binnen de club kennen Johan echter als leider van het 1e. Johan is iemand die
het liefst op de achtergrond blijft en onopvallend zijn werk doet. Zijn taken als leider van het 1e doet hij
trouw, nauwgezet, punctueel en altijd met een goed humeur.

Johan is een echte clubman die niet te beroerd is om andere zaken op te pakken als dit nodig is. Afspraak is
afspraak: dat motto geldt zeker voor Johan. Als het nodig is vervangt hij de verzorgster van het 1e team en
komt met de waterzak het veld in of pakt hij de vlag als er een keer geen assistent scheidsrechter te vinden is.
Ook ontvangt hij al jaren de pupil van de week en regelt dit allemaal uitstekend.

Johan heeft ook al vele trainers en spelers van het 1e zien komen en gaan. Hij is echter de meest stabiele
factor van het 1e team en blijft trouw aan zijn team en zijn vereniging. Voor zijn jarenlange inzet en
betrokkenheid heeft het bestuur Johan in het zonnetje gezet en unaniem besloten hem te benoemen als lid van
verdienste.

woensdag 8 juni 2016

D3 EN D4 DEELDEN ROZEN EN LEKKERS UIT AAN OMA'S IN
WEIJTENDAAL

Op zondag 28 mei deelden de voetballers van D3 en D4 rode rozen en sinas snippers uit aan alle oma's in Het
Weijtendaal. Deze sympathieke actie is bedacht door de Syrische familie Nasab. De 12-jarige Khubaib
Nasab, speler van de D, en zijn familie wonen sinds het najaar van 2015 in Wijhe. Khubaibs ouders
Mohamed en Rasha wilden graag wat terug doen als dank voor de hartelijkheid waarmee ze in Wijhe zijn
ontvangen. Zo ontstond het idee om kort na Moederdag de oma's in Het Weijtendaal te verrassen. De
teamgenoten van de D3 en D4 hielpen mee, evenals de Boni die het lekkers sponsorde en De Bloemerij die
de rozen sponsorde."

woensdag 8 juni 2016

Hoera! E1 handbal is kampioen

E1 handbal is maandagavond kampioen op het veld geworden. Gefeliciteerd meiden!"
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maandag 6 juni 2016

Gezocht: twee trainers/coaches voor meidenvoetbal Wijhe ‘92

Wijhe ’92 is op zoek naar twee trainers/coaches voor het meidenvoetbal. Het meiden C-team dat afgelopen
seizoen kampioen is geworden zoekt een nieuwe trainer en het dames zaterdagteam dat afgelopen seizoen
bovenin de 1e klasse heeft gespeeld is eveneens op zoek. Beide teams hebben talentvolle speelsters en willen
ook volgend seizoen goed blijven presteren.

Profiel
Een persoon met de trainersopleiding TC3 of TC2 heeft de voorkeur. De trainer moet in staat zijn om een
team boven zichzelf uit te laten stijgen. Daarnaast is het een voorwaarde dat de nieuwe trainers een
combinatie van goede sfeer, plezier en resultaat weten te creëren. Nadere info bij Henk Roetert Steenbruggen,
coördinator meidenvoetbal (mobiel: 06-33239441).

Ben jij die nieuwe trainer of ken je iemand die geschikt is? Laat het weten.

dinsdag 5 januari 2016

De voetbalwedstrijden in 2016 van Wijhe '92 1

Update! de oefenwedstrijd tegen overwetering van 10-01-2016 gaat niet door!

Voor het aankomende jaar rest nog een aantal oefen- en competitiewedstrijden voor Wijhe '92 1.

Op onderstaande foto ziet u alle wedstrijden in een handig overzicht!

Let wel op: wedstrijden kunnen nog worden verplaatst. Controleer altijd op www.voetbal.nl het meest actuele
schema.
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