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Inmiddels zitten wij al weer een paar weken in 
het nieuwe jaar en is de 2e helft van het seizoen 
al weer in volle gang. Wij kunnen terugkijken op 
een zeer geslaagd oliebollentoernooi en op een 
succesvol verlopen project “Start to Volleyball”, 
waarbij een leuke groep nieuwe volleyballers in 
10 weken tijd veel heeft geleerd. Ik wens de 
nieuwe leden die vanuit deze groep zijn 
aangesloten bij de recreanten en de 
trainingsgroep van Heren 4 een leuke tijd toe bij 
onze vereniging. Dit project is zeker voor 
herhaling vatbaar.  
Maar besturen is vooral vooruitkijken en 
plannen maken en daar is het Bestuur i.s.m. 
leden van de diverse commissies volop mee 
bezig. 
 
Op het gebied van Communicatie is er veel 
gaande, zo heeft Annabel de website inmiddels 
vernieuwd (kijk daar eens op!), zijn Margriet en 
Jessy actief met facebook en Lilian met 
Instagram. Komende week zit het Bestuur met 
hen om de tafel om af te stemmen welke 
communicatiekanalen voor welke berichten 
worden gebruikt.   
 
De Jubileumcommissie werkt de komende 
weken de plannen uit voor de viering van ons 

 
 

50-jarig bestaan. Binnenkort volgt hierover 
meer, maar zet in ieder geval alvast 31 oktober 
2020 in je agenda, want dan is er een grote 
feestavond in de Witte Valk. De week ervoor op 
24-10-2020 wordt ook weer de Dorpsveiling 
Zwaag gehouden, waaraan we als het even kan 
ook weer willen meedoen. 
 
Verder is het Bestuur i.o.m. met de diverse 
commissies  bezig met het beschrijven van een 
Verenigingsvisie en Beleidsplan 2020-2023,  
waarin beschreven wordt wat voor  vereniging 
wij (willen) zijn, welke doelstellingen wij 
hebben en hoe wij deze denken te bereiken.   
Ook vernieuwde beleidsplannen van de 
Senioren- en Jeugdtechnische commissie maken 
hiervan deel uit. 
De komende maanden zullen wij ook leden 
hierin betrekken, zodat wij dit op de komende 
Jaarvergadering hopen af te ronden. 
 
Mooi dat ook Heren 1 erin geslaagd is een 
Whampie samen te stellen en alvast veel 
leesplezier. Verder wens ik iedereen een 
plezierige 2e seizoenshelft met hopelijk weinig 
blessures. 
 
Henk Snoeijer  
(Voorzitter) 
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INHOUD 
COLOFON 
 
De eerste Whampie van 2020 is 
samengesteld door Heren 1 in 
samenwerking met het bestuur.   
 
 
Het is de bedoeling dat de 
Whampie eens in de 2 maanden 
door een ander team wordt 
uitgebracht. Het team dat de 
Whampie uitbrengt mag zelf kiezen 
aan welk team ze het stokje 
overdragen. Heren 1 geeft het 
stokje door aan : 
 
 

Dames 3 
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 Martin Siregar (spelverdeler) 

Meneer Siregar. Wie kent hem niet? Deze man 
geeft training aan de CMV, MA1, D1, D2 en H1 als 
het even kan. Hoor je iemand ontzettend hard 
bulderen van het lachen? Dan zal het Martin wel 
zijn. Zoals kinderen altijd denken dat juffen op 
school wonen en slapen, denkt de jeugd vast ook 
dat Martin in de sporthal woont en slaapt. 
Stiekem denken we dit allemaal.  

 
 Peter van der Hoff (spelverdeler) 

Peter is een nuchtere Fries, zelfs met 10 bier op. 
Hij is een waardevolle speler voor H1, want hij is 
een spelverdeler mét lengte! Naast zijn 
blokkracht is hij altijd een vrolijke noot in het 
veld (vergeleken met de rest in ieder geval). Hij is 
wellicht nuchter en direct, maar heeft een klein 
hartje van goud.  
 

 Tjebbe Westendorp (buiten 1,8 lil) 
Nog zo’n nuchtere Fries. Een boze Tjebbe is erg 
zeldzaam. Hij lacht altijd en vandaar heeft Tjebbe 
dan ook de moppen geschreven voor deze 
Whampie. Tjebbe is soms zelfs te goedaardig 
tegen de volleybal. Hoewel hij hard kan beuken 
aait hij soms de bal over het net waardoor de 
tegenstanders niet weten wat ze overkomt. Bij 
thuiswedstrijden zijn Tjebbe zijn kinderen onze 
grootste fans! 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 Arjan Schipper (buiten 1,9 lil) 
Arjan is de (soms ietwat norse) “silver fox” van 
het stel. Van betrouwbare bron hebben wij 
vernomen dat hij de mooiste benen heeft van H1. 
Hij wint graag maar heeft nog liever dat er een 
mooi potje volleybal gespeeld wordt. Met zijn 
brute kracht weet hij de tegenstanders altijd te 
verbazen met kneiterharde ballen. Naast zijn 
volleybalkwaliteiten is hij ook een geweldige 
trainer en coach.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EVEN VOORSTELLEN 
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 Martijn Wiebering (diagonaal 1,9 lil) 
Ook wel bekend als “Wibi”. Na het volleyballen 
doet hij graag een drankje en begint dan soms 
(ook zonder animo..) een pubquiz. Hij is een 
heuse pubquiz master. Daarnaast zit hij in de TC 
en gaat een discussie dan ook niet uit de weg. 
Martin weet Wiebering altijd goed te vinden in 
het veld en Wibi heeft een ongekend talent om 
ballen vanaf de drie meter in te rammen. Hij is 
letterlijk en figuurlijk een echte beer van een 
vent!  
 

 Ruud Regnery (midden 1,55 lil) 
Ruud is de béste middenaanvaller van H1! Naast 
de beste middenaanvaller vind Ruud zichzelf ook 
de beste verdediger. En de beste setter. En de 
beste buiten. Ruud is stiekem de beste speler van 
H1, en dat op 25 jarige leeftijd! Hij telt altijd zijn 
kill blocks en slaakt een oerkreet bij ieder punt. 
Naast volleyballen kan Ruud goed pianospelen en 
is hij in voor ieder feestje. Deze lieverd is een 
echte allemansvriend.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Martijn Wijnen (midden 1,35 lil) 
Martijn, ook wel bekend als “Wijnen”, is de béste 
middenaanvaller van H1! Hij is leergierig, lang, 
knap, snel en jong maar heeft alsnog de meeste 
blessures van het stel. Hoewel hij overkomt als 
een puppy weet hij tegenstanders te irriteren 
met zijn kill blocks. Goed in de zaal, nog beter op 
de beachvelden! Voor een goed gesprek, een 
gezellig dansje of een knuffel kun je altijd terecht 
bij deze schat.  

 
 
 
 
 
 

 Lilian van Kampen (libero 1 lil) 
Lilian is de nieuwe libero dit seizoen. Veel beter 
maar vooral veel jonger en knapper dan de 
vorige. Met haar in het veld slaat de tegenstander 
vaak teder in haar armen. Ze wil zich wellicht 
meer bekwamen in het coachen van het team 
buiten het veld. Het team begrijpt en luistert naar 
haar, als ze tenminste op de bank gaat staan.  
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 Reinder Schipper (buiten) 
Jazeker, Reinder is familie van onze “silver fox”. 
Hoewel Reinder officieel helemaal niet in H1 zit, 
heeft hij veel wedstrijden bij ons ingevallen (en, 
hij staat nou eenmaal op de teamfoto..). Telkens 
als Reinder invalt is hij een fijne toevoeging. In 
het veld maakt hij weinig fouten en dankzij hem 
(en Lilian) blijft de bank lekker warm en positief! 
Hij valt in op zowel de buiten als de spelverdeler 
positie en daar is H1 hem meer dan dankbaar 
voor.  
 

 Note: Jelle Andrioli heeft ook veel ingevallen 
en is ook zeker een super positieve kracht! 
Maarja.. hij staat niet op de teamfoto! 
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Kamp Rood 1 

Kamp Geel 1 

 

 
 

 
Nadat er 3 jaar geen Wham-Wham jeugdkamp 
meer was geweest, werd het wel weer eens tijd 
om deze traditie weer op te pakken. Het begon 
allemaal op het oliebollentoernooi een jaar 
eerder. Toen kwam Esther op mij af en vroeg of 
ik het niet leuk vond om het jeugdkamp te 
organiseren. Aangezien er al een paar biertjes in 
zaten heb ik denk ik zonder nadenken ja gezegd. 
Maar goed als je iets zegt te gaan doen, dan moet 
je natuurlijk ook de daad bij het woord voegen. 
Ik ben om mij heen gaan vragen wie het leuk zou 
vinden om mee te helpen en al snel waren er 
meer mensen die enthousiast werden van het 
idee. 
 
Martijn Wijnen, Marije van Diepen, Steve 
Langreder en ikzelf (Ruud Regnery) hadden er 
zin in. Na een aantal keer bij elkaar gezeten te 
hebben, werd het programma beetje bij beetje 
ingevuld en waren wij er klaar voor. Nu moest de 
jeugd het natuurlijk ook nog leuk vinden, is er 
wel genoeg animo? Na het uitdelen van de 
inschrijfformulieren werd gelukkig duidelijk dat 
het jeugdkamp gemist was de afgelopen jaren. 
Alleen maar leuke en enthousiaste reacties! Hoe 
dichter we bij de datum kwamen, hoe meer wij 
ons gingen afvragen of we wel met genoeg 
begeleiding waren. Het is niet niks om de 
volleybaljeugd te moeten vermaken en ook nog 
alles onder  

 
 
 

 
 

controle te houden ☺ Gelukkig kwam Lilian 

terug van haar K.V.A. avontuur en wilde ons 
graag helpen. 
 
5 man sterk vertrokken we op vrijdagmiddag 
richting het scouting gebouw in Enkhuizen. 
Allereerst zelf even het luchtbedden oppompen 
en de slaapzakken uitrollen, een rondje om het 
gebouw lopen en pizza bestellen. Het 
kampgevoel hadden we al snel te pakken, laat de 
jeugd maar komen! 
 
Nadat de jeugd gedropt was en iedereen zijn 
slaapplek klaargemaakt had werd het jeugdkamp 
2019 officieel geopend door onze voorzitter 
Henk. Nadat het officiële gedeelte voorbij was 
werd de groep opgedeeld in teams. Het was nog 
een aardige puzzel om erachter te komen bij wie 
je in het team zat, maar uiteindelijke waren de 
teams gevormd. Rood, Groen, Blauw en Geel. De 
teams zouden ook het hele kamp blijven bestaan 
aangezien we een competitie hadden opgezet 
waarbij er per activiteit punten te verdienen 
waren. In de grote zaal werden de punten op een 
groot blad per team bijgehouden.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

SUCCESVOL JEUGDKAMP 2019 
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De weersvoorspellingen voor het weekend 
waren niet al te best helaas, gelukkig was het 
vrijdagavond wel 
droog en gingen we 
met zijn allen naar 
het streekbos voor 
het douanespel. 
Het begon al wat te 
schemeren en 
uiteindelijk in het 
bos was het echt 
pikkedonker. Zelfs 
zo donker dat je 
zonder licht niet 
verder dan een 
halve meter kon 
kijken. Het spel 
ging er fanatiek aan 
toe, nu was het zo dat er ook een sloot in de 
buurt was en aangezien het zo donker was 
duurde het niet lang voordat Mister vol 
enthousiasme de sloot inviel. Helaas inclusief zijn 
net nieuwe telefoon..  Mister ging met Martijn 
weer terug naar het scoutinggebouw. Daar 
aangekomen is de telefoon gelijk in een bak met 
rijst gelegd wat gelukkig geholpen heeft. Na een 
warme douche was alles weer geregeld, 
inmiddels was de rest ook weer gearriveerd. Nu 
was het alleen zo dat Martjin Wijnen de douche 
nog even extra heet aan had gelaten om alle 
kleding enigszins schoon te spoelen (met de  

 
 
 
 
 
douchedeur nog open). Het gevolg hiervan was 
dat door de stoom het brandalarm afging. Nadat 
iedereen buiten stond probeerden we het alarm  
uit te krijgen, maar dit ging niet omdat de code 
nergens te bekennen was. Eerst de melding maar 
afbellen bij de brandweer en daarna de 
beheerder uit zijn bed gebeld. Gelukkig had die 
na een aantal pogingen de juiste code te pakken 
en keerde de ‘rust’ weer terug, tijd voor een 
spelletje weerwolven met spelleider Steve.  
Om 00:00 uur was het mooi geweest en dook 
iedereen moe maar voldaan zijn bed in.  

De volgende ochtend werd iedereen al vroeg 
weer wakker gemaakt voor de 
ochtendgymnastiek. Om half acht stond iedereen 
buiten voor het gebouw en werd de dag energiek 
begonnen. De kinderen waren duidelijk 
vermoeid en ook de begeleiding had er enige 
moeite mee, maar toch heeft iedereen goed  

 
 
 
 
 
meegedaan. Tijd om te ontbijten in de grote zaal 
voordat we met het spellenparcours de dag 
zouden gaan beginnen zodra de CMV jeugd 
gearriveerd was. 
 
Gelukkig hadden we hulp van Edwin bij het 
spellenparcours in en om het gebouw heen, was 
het hier ook perioden droog weer en kon het 
hele parcours afgehandeld worden. In de middag 
werd het volleybalveld opgezet en begon de zon 
zelfs even te schijnen. Nadat iedereen wat voor 
zichzelf kon doen en wij tijd hadden om even bij 
te komen en de BBQ’s klaar te zetten was het tijd 
voor het avondeten. Helaas bleef het toen net 
weer niet droog, maar goed, BBQ-en in de regen 
blijkt geen probleem te zijn! Op de planning 
stond om na de BBQ een kampvuur te maken en 
je eigen brood te ‘bakken’. Dat was nog wel even 
lastig aangezien al het hout nat was. De 
aanhouder wint uiteindelijk en na een tijdje 
hadden we een aangenaam vuurtje en kon 
iedereen zijn brood maken. 
 
Voor in de avond stond de bonte avond op de 
planning. Iedereen kreeg hiervoor de tijd om iets 
te verzinnen en voor te bereiden. Ook de 
begeleiding moet natuurlijk wat doen en neem 
van mij maar aan dat het oefenen hiervoor ook 
hard nodig was. De animo om wat te doen was 
niet heel groot, maar gelukkig hadden we toch 
nog een avondvullend programma van 3 acts  
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Team Blauw 1 

Team Groen 1 

 
 
 
 
 
(waaronder wijzelf). Er werd afgetrapt met een 
komische sketch, waarna we de muzikale kant 
opgingen van zang begeleid door Steve op zijn 
gitaar (echt heel mooi). Nu Steve toch al klaar zat 
met zijn gitaar in zijn handen kon het natuurlijk 
ook niet anders dan dat Steve ook nog even een 
nummer voor ons zou zingen. Als afsluiter 
moesten we zelf het podium op, tijd voor een 
perfect ingestudeerde dans op ‘Dancing Queen’ 
van ABBA. Om ervoor te zorgen dat hier later 
geen beeldmateriaal van verscheen hebben we 
iedereen heel strategisch mee laten dansen. De 
avond sloten we af met spelletjes waaronder het 
weerwolvenspel en een hapje en een drankje.  
 
De volgende ochtend was het weer tijd voor 
ochtendgymnastiek. De 2e keer ging dit al een 
stuk beter, ik denk dat we dit er voor elk 
jeugdkamp maar in moeten houden. Na het 
ontbijt werd de groep in 2 gesplitst, de ene helft 
ging KUPS (het blokkenspel) spelen en 
volleyballen en de andere helft ging de 
zelfgemaakte Escaperoom in (met dank aan de 
broer van Marije). Nadat alle 
competitieonderdelen gedaan waren was het tijd 
om met zijn allen de eindscore op te maken. De 
teams zaten vrij dicht bij elkaar wat het tot op 
het laatste moment nog erg spannend maakte. 
Onder toeziend oog van de reeds gearriveerde 
ouders werden de winnaars bekend gemaakt en  
 

 
 
 
 
 
kon daarna iedereen naar huis (en niet al te laat 
naar bed gok ik zo).  
 
Niet te laat naar bed gold wel voor de 
begeleiding in ieder geval. Het was een leuk 
weekend vol enthousiaste kinderen en zeker 
voor herhaling vatbaar! We zijn dan ook zeer 
enthousiast om volgend jaar de draad weer op te 
pakken, mocht je zin hebben om je aan te sluiten 
bij de begeleiding, laat het dans ons vooral 
weten! 
 
Ruug Regnery & Martijn Wijnen 
(De twee beste middens) 
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Dinsdag 3 December waren Sinterklaas en zijn 
pieten weer bij Wham Wham!  
 
De opkomst van de jeugd trainingsgroepen was 
dan ook top want iedereen was natuurlijk 
ontzettend benieuwd naar de gedichten en 
cadeautjes. Net als ieder jaar waren de pieten 
ontzettend enthousiast om even mee te kunnen 
trainen en een beetje beter te leren volleyballen. 
Zo hebben ze bij iedere training eerst even een 
paar minuten meegedaan, totdat het geduld van 
de Sint op was. Het lijkt wel alsof de pieten ieder 
jaar íets beter worden in het spelletje! Nog een 
paar jaartjes meetrainen en ze kunnen zo 
meespelen bij ons D1. Sinterklaas heeft 
aangegeven ook graag bij H1 te spelen. Wellicht 
kunnen wij hem volgend jaar overhalen om ook 
een paar oefeningen mee te draaien.  
 
Na alle plezier tijdens de trainingen lieten de Sint 
en zijn pieten de jeugdteams en hun train(st)ers 
apart in de kantine verzamelen om daar een 
gedicht aan te horen over de voortgang van het 
seizoen, ontwikkeling van de kinderen en of de 
kinderen braaf of stout waren geweest.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoewel er altijd wel een aantal bengeltjes zijn, 
kreeg gelukkig ieder kind een leuk cadeautje en 
kwam er geen enkel kind in de zak van 
Sinterklaas terecht.  
 
De Sint en pieten hadden zich ook dit jaar weer 
overtroffen. Leuke maar ook praktische 
cadeautjes zoals bakvormpjes en cakebeslag 
werden goed ontvangen door de kinderen.  
 
 

 
 
 
 
 
 
Ook de rijmpieten hadden weer goed hun best 
gedaan! Met soms een lach en soms een 
opgetrokken wenkbrauw werden de gedichten 
goed ontvangen.  
 
Na een warme avond met veel gezelligheid en 
sportiviteit, verlieten de Sint en zijn pieten weer 
de Opgang.  
 
 
Lilian van Kampen 
(Libero’tje) 
 
 
 
 
 
 

GEZELLIGE SINTERKLAASVIERING 2019 
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Aanwezigen jeugd 2019 1 

Aanwezigen senioren 2019 1 

 
 
 
Op zaterdag 28 december werd het 
oliebollentoernooi georganiseerd bij de jeugd 
door Jesper Huisman en Edwin v.d. Oord. 
Dit jaar werd op voorstel van het bestuur ook de 
spelers en speelsters van dames 1&2 en heren 
1&2 gevraagd om mee te spelen. 
 
Bij de jeugd wordt er al jaren 2 X 2 gespeeld, 
maar nu kon een jeugdlid gekoppeld worden met 
een ouder of een speler/ster van de eerste 2 
seniorenteams. Uiteindelijk was de opkomst van 
de heren en dames zo groot dat er zelfs te weinig 
kinderen waren om aan gekoppeld te kunnen 
worden! Gelukkig heeft bijna iedereen mee 
kunnen spelen of zijn of haar steentje bij kunnen 
dragen.  
 
Elk jeugd lid kon op zijn niveau meespelen, zodat 
een CMV 2 speelster ook tegen een A –jeugd 
speelster een wedstrijd kon spelen. 
Het was een leuke vorm waarbij jonge 
jeugdspelers van Wham Wham op een 
ontspannen manier met seniorenspelers in 
contact komen! 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Na 20:00 uur begon het oliebollentoernooi voor 
de senioren, een aantal oudere jeugdspeelsters 
deden hier ook aan mee. Er spelen elk jaar weer 
ex-Wham Wham-leden mee met het 
oliebollentoernooi en er komen ook vaak een 
aantal spelers van andere verenigingen gezellig 
meedoen.  
 
Dit jaar was er ook een speciaal aanhang-team 
ingeschreven (wat volgend jaar weer verboden 
zal zijn) maar de overige 11 teams werden 
ingedeeld door onder andere Gea Kramer en 
Esther Ekelmans. 
 
De 12 teams werden verdeeld over 2 poules van 
6 en aan het einde werd er in de 
finalewedstrijden om de bekende kroketten prijs 
gestreden. 
 
Na afloop werd in de kantine nog door velen tot 
in de vroege uurtjes nagepraat en gefeest. Een 
aantal hadden besloten om nog naar de stad te 
gaan, zij hebben hiervan geleerd dat zij bij het 
volgende Wham Wham evenement gewoon 
lekker in de kantine blijven hangen!  
 
Martin Siregar & Lilian van Kampen 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
  

OLIEBOLLENTOERNOOI 2019 
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Meisjes C 2019 1 

Meisjes A 2019 1 

 

 
Op 2 februari 2020 wordt de 2e speeldag van het 
Holland Top Jeugd toernooi gehouden. 
 
Op 3 locaties wordt deze dag gespeeld: sporthal 
de Drecht in Enkhuizen, sporthal de Doorbraak 
in Warmenhuizen en in sporthal de Opgang in 
Zwaag. Wham Wham is al jarenlang 
medeorganisator van dit speciale jeugdtoernooi. 
Alle verenigingen van Regio West mogen hun 
beste team in de 6 verschillende categorieën 
(jongens A, B of C en meisjes A, B of C) 
inschrijven. 
 
Het mooie van dit toernooi is dat alle jeugd nu 
een kans heeft om te spelen tegen 
leeftijdsgenoten. Vaak zijn bij grotere 
verenigingen de betere jeugd al doorgestroomd 
naar de (hogere) seniorenteams maar bij dit 
toernooi (en ook bij de Open 
Clubkampioenschappen) is de leeftijdsgrens 
bepalend of je mee mag doen. 
 
Ook dit jaar speelt Wham Wham weer mee met 2 
teams: de Meisjes C en de  Meisjes A. 
Beide teams kunnen veel ervaring op doen en 
zien hoe ver leeftijdsgenoten al kunnen zijn. 
 
 
 
 

 
 
 
Wil je kijken dan ben je welkom, wil je 
meehelpen: graag! 
Hoe meer mensen van Wham Wham meehelpen 
hoe leuker en makkelijker het wordt! 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Wham Wham heeft 1x het toernooi gewonnen, 
de Meisjes A in 2010!! 

Martin Siregar 
(spellie) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HOLLAND TOP JEUGD TOERNOOI 
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Gehele programma 2e speeldag: 
https://hollandtopjeugd.jimdofree.co
m/htj-2019-2020/programma-htj-19-
20-speeldag-2/ 
 
Wil je meer informatie over 
meehelpen neem contact op met 
Martin Siregar of stuur een mail naar: 
hollandtopjeugd@gmail.com 
 
  

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
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* Aanbevolen om deze moppen te lezen alsof 
Tjebbe deze aan je vertelt  
 

 Schoonzoons 
Twee kerels aan de bar. Zegt die ene: "Ik heb 
vijf dochters en nog geen schoonzoon." 
Waarop die andere vent zegt: "Dat is nog 
niks: ik heb een dochter en vijf schoonzoons." 
 

 Waarzegsters 
Twee waarzegsters komen elkaar tegen op 
de markt. Zegt de ene tegen de andere: "Goh, 
je ziet er beter uit dan volgende week" 
 

 Vlag 
Er komt een Hollander in een vlaggenwinkel 
en vraagt: "Heeft u voor mij een groene 
Nederlandse vlag?" Zegt de verkoper: "Die 
heb ik niet. Ik heb de Nederlandse vlag alleen 
in rood, wit en blauw." "Nou," zegt de 
Hollander, "geef me dan maar een blauwe." 

 
 Groene ballen 

Wat heb je als je twee groene ballen stevig 
vast pakt? Kermits volledige aandacht. 

 
 Chips 

Twee chippies zitten in zak. De één jankt aan 
één stuk door, waarop de andere vraagt: 
“Wat is er?” Zegt die andere: “Mijn vader zit 
in een dip!” 

 
 
 

 Zalfje 
Een klein meisje moet voor haar moeder een 
zalfje kopen. Als de apotheker aan haar 
vraagt “wat het zal zijn?” zegt het meisje 
verlegen "ik weet niet meer hoe het zalfje 
heet maar ik weet nog wel dat er 
methylamminodimethylphenylnyrazolonapol 
in zit." 
 

 Ruilen 
Lada-rijder bij de garage: "Een 
achteruitkijkspiegeltje voor mijn Lada, a.u.b! 
"Verkoper: "Oke, dat is een eerlijke ruil!" 

 
 Riem 

Loopt een 0 over straat, komt ie een 8 tegen: 
"Zeg, zit je riem niet een beetje te strak?" 

 
 Netheid 

Wat is het toppunt van netheid? Met mes en 
vork uit je neus eten. 

 
 Wortel 

Het is onzichtbaar en het ruikt naar een 
wortel? Een konijnenscheet. 

 
 Lucifer 

Wat is het tegenovergestelde van een lucifer? 
Lucidichtbij. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 Stopcontact 
Een varken ziet voor het eerst een 
stopcontact. “Oh, wat zielig” zegt het varken. 
“Hebben ze jou in de muur gemetseld?”. 
 

 Koeienwedstrijd 
Waarom mag een koe nooit bij wedstrijden 
komen? Omdat hij toch tegen iedereen boeee 
roept. 
 

 3 dieren 
De juf vraagt aan Jantje: "Noem eens 3 dieren 
uit het oerwoud?" Jantje: "Een giraffe en 2 
leeuwen..." 

 
 Varkensvlees 

Jantje vraagt aan de meester: "Heeft u gister 
varkensvlees gegeten?" Meester: "Nee, 
hoezo? Jantje: "Uw maag knort!" 
 

 Huiswerk 
Een meisje vraagt aan de meester: "Wordt 
iemand gestraft voor iets dat hij niet gedaan 
heeft?" De meester zegt: "Nee dat zou niet 
eerlijk zijn!" "Mooi", zegt het meisje, "ik heb 
mijn huiswerk niet gemaakt." 

 
Tjebbe 
(Moppentapper) 

DE MOPPENTROMMEL VAN TJEBBE 
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Martijn Wiebering verlaat in  
1994 (Lilian werd geboren in 1993, 
Martijn Wijnen in 1999..) 
Wham Wham en gaat  
naar Amstelveen!  
 
Gelukkig hebben wij Wibi weer waar 
hij hoort: in H1 van Wham Wham.  
 
Naast Wiebering hebben wij nog heel 
wat meer oud-spelers met mooie 
krantenkoppen! Zo heeft Martin een  
heel boek waar je een hele collectie 
aan artikelen kan bewonderen van  
hem en Karin.  
 
Ook Arjan heeft heel wat artikelen 
uit de oude doos (zie volgende  
pagina). We zijn dan ook  
super trots dat deze topspelers bij  
Wham Wham spelen en zich hier 
thuisvoelen! 
 
Wil je de artikelen eens in het echt zien? 
Vraag het dan gerust aan ze! 
Heb jij nou ook nog een leuk  
krantenartikel thuis? Stuur deze dan  
Naar: 
lilianvankampen@hotmail.com  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

MARTIJN WIEBERING: EEN TERUGBLIK 

mailto:lilianvankampen@hotmail.com
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ARJAN SCHIPPER: EEN TERUGBLIK 
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H1 heeft heel wat geheimpjes.. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  

Wist je dat..  

Een aantal heren 
Lilian gevraagd 
hebben om hen 

onderhands te leren 
serveren? 

Wist je dat.. 

Zowel Wibi als Martin 
een zwak hebben voor 
Dharma van “Dharma 

& Greg”? 
 

Wist je dat.. 
We een heel leuk “wist-je-

dat’je” hadden over Reinder 
maar deze niet mochten 

plaatsen van hem?  
 

Wist je dat..  

Er ooit een spellie was 
in H1 die nog kleiner 

was dan Martin? 

Wist je dat.. 
Arjan een tattoo heeft met “the 

best things in life are free, 
except for McDonalds, Burger 
King, children, mortgage and 

cougars”?  

WIST JE DAT.. ? 

Wist je dat.. 

Martijn Wiebering 7 gele 
kaarten heeft gekregen in 

één seizoen?! 

 

Wist je dat.. 
Martijn Wijnen en 
Ruud Regnery een 
jurk echt prachtig 

staat? 

 

Wist je dat.. 

Tjebbe en Peter uit 
Venlo komen? Ze 
spreken ook Fins 

Wist je dat..  
Arjan al zo oud is dat 
van H1 hij het langst 

bij Wham Wham 
speelt? 

Wist je dat..  
Je Lilian heel vaak dezelfde 
mop kunt vertellen omdat 
zij ze toch vergeet? Vraag 
maar aan Wibi die altijd 
dezelfde moppen vertelt 

Wist je dat.. 

Jelle en Yannick 
ballenjongens zijn geweest 

bij Wimbledon? 

Wist je dat..  
Zelfs Google niet 

naar Ruud 
luistert? 
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EVENEMENTENKALENDER 


