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Gegevens

Voorjaarsmoeheid?

tuinplanten?

Keidagen gevierd?

Dagje uit?

Bloemen zaaien?

Informeer eerst bij onze
adverteerders!

Redactioneel

Iets later dan gepland ligt hier dan toch het
eerste clubblad van dit jaar (jaargang 42)

voor je neus. Terwijl menigeen zich te goed
doet aan de Lochemse Keidagen, is de
redactie druk bezig geweest om het club-
blad weer vorm te geven.

Helaas zijn een aantal activiteiten vanwege
diverse omstandigheden niet door gegaan.
Denk hierbij aan het het scholieren toernooi,
Paaskaarten, Glow in the Dark tafeltennis-
toernooi en het presenteren van de vereni-
ging tijdens Koningsdag. Dat is jammer,
want het zou maar zo neuwe leden opgele-
verd kunnen hebben en de tijd en de moeite
die de organisatoren in desbetreffend
evenement hebben gestoken.

Van een aantal zaken heeft de redactie
helaas geen copy gehad. Wellicht komt dit
in het  volgende clubblad aan de orde. Te
denken valt daarbij aan een verslag van de
winterwandeltocht, een verslag naar aanlei-
ding van de afgelopen competitie.

De redactie benadrukt nogmaals aan de
organisatoren van diverse activiteiten en de
commissies om de redactie middels een
mail aan redactie@lttcdetoekomst.nl  eve-
nementen aan te kondigen en te zorgen dat
iemand een verslagje maakt en dat er
iemand benaderd wordt om tijdens het
evenement (hoge kwaliteits)foto´s te maken
en deze wil aanleveren aan de redactie. Dit
geldt ook voor de teams welke kampioen
zijn geworden als foto´s van toernooien!

Rest mij nog iedereen alvast een hele fijne
zomervakantie te wensen. Dit lijkt wellicht
een beetje voorbarig maar ondergetekende
zoekt half mei de zon al op....

Namens de redactie,
Mirko Egbers
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21 mei:
Toekomst Toppers Toernooi
Jan Wissinkhal, aanvang 10:00 uur

21 mei:
afdelingskampioenen jeugd n Zwolle

26 mei:
Algemene Ledenvergadering van de NTTB /
Afdeling Oost in de Jan Wissinkhal aanvang
20:00 uur

4-5 juni:
finale van de Nationale Jeugdmeerkampen
op 4/5 juni in Panningen

1-3 juli:
Special Olympics Nationale spelen
Nijmegen

6 juli:
Campingtoernooitje

6-21 augustus:
Go Fish kamp. Let op: Gedurende deze
periode is beperkt tafeltennis mogelijk

3 september:
Club van 100 optreden van Leon van der
Meer (zanger / gitarist) met een hapje en
drankje. 19.00 uur in de Jan Wissinkhal!!!
Opgave voor 28 augustus.

------------------------------------
Let op:
Wanneer de seizoensstop en start voor de
trainingen en ALTC is, is bij de redactie niet
bekend. Raadpleeg Voor meer informatie
t.z.t. de website van De Toekomst
(www.lttcdetoekomst.nl)

Memo
De advertentie-pagina's zijn in deze versie niet opgenomen, met het gevolg dat de pagina- nummering onderaan de bladzijde soms "verspringt".De advertentiepagina's stonden op : Pagina 06 - 07 Pagina 14 Pagina 19 Pagina 22 Pagina 27 - 28 Pagina 33 - 34
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Van het bestuur

Op het moment van schrijven, lijkt het erop dat de zomer eindelijk in aantocht is. Na een
aantal weken met sneeuw, regen en hagel is dan toch de zon gaan schijnen. Een groot

geluk voor de Keidagen en de Giro d’Italia.

Dit betekent ook dat de voorjaarscompetitie weer ten einde is gekomen. In deze competitie
hebben we maar liefst 5 kampioenschappen mogen vieren. Vier seniorenteams en het 3e
jeugdteam. Jeroen, Tess, Romy, Jan, Ronald, Sjako, Joni, Richard, Jochem, Nico, Gerrit, Jan,
Arend, Jan, Hans, Albert, Ab en Jan-Willem, nogmaals van harte gefeliciteerd namens het
bestuur.

Buiten de competitie om heeft onze club ook van zich doen spreken.
Tijdens het NTTB Verenigingscongres heeft onze vereniging de prijs ontvangen voor
tafeltennisvereniging met de meeste parasporters van Nederland. Nogmaals een bevestiging
voor het goede werk van onze ALTC en vele felicitaties waard.
En er zijn nog meer aansprekende resultaten behaald. Zo heeft Rutger Carelse, spelend in de
jeugd voor LITAC uit Lichtenvoorde, met zijn team het Nederlands kampioenschap voor
jeugdteams binnengehaald en ook tijdens de Nederlandse kampioenschappen zijn er vele
prijzen behaald. Emine Ernst is Nederlands kampioen geworden bij de meisjes pupillen in
zowel het enkel als de dubbel en een dag eerder werden Tess en Romy Stroeve 2e en 3e bij
de meisjes welpen op het NK voor B-licenties. Namens het bestuur wil ik hen nogmaals van
harte feliciteren met dit geweldige resultaat.

In mijn nieuwjaarstoespraak heb ik aangegeven dat we naarstig op zoek moeten naar nieuwe
leden om te voorkomen dat we onze stabiele basis gaan verliezen. Vanuit de Werving en
Promotie commissie zijn inmiddels de eerste stappen gemaakt, met de jeugd als begin. Zo
zijn er promotiematerialen ontwikkeld en vanuit de Technische Commissie is er gezocht naar
een nieuwe jeugdtrainer ter vervanging van Erik Ernst en Lars Wildenborg. We zijn dan ook
erg blij dat we in de persoon van Martijn Spithoven een trainer van hoog niveau in huis hebben
weten te halen. Martijn zal begin september starten met de trainingen op dinsdag en donder-
dag.
Inmiddels zijn ook een aanzet gegeven, samen met de Recreantencommissie, tot de ontwik-
keling van promotiematerialen voor de recreanten. Dit moet nog verder uitgewerkt worden.

Voor, hopelijk, de allerlaatste keer wil ik het onderwerp “nieuwe vloer” aanstippen. In het vorige
clubblad meldde ik nog dat de vloer weer mankementen (lees: gladheid) vertoonde. Dit is
gelukkig eindelijk verholpen. Voorwaarde is echter wel dat de vloer schoon is. Er zijn inmid-
dels inloopmatten neergelegd om te voorkomen dat er zand op de vloer komt maar ook het
wekelijks schoonmaken is van belang. Helaas hebben we moeten waarnemen dat dit weer de
verkeerde kant uit gaat. Hier zal weer naar gekeken gaan worden en passende maatregelen
genomen worden.

We blijven dan ook een beroep doen op jullie hulp. Mocht je goede ideeën hebben of je hulp
kunnen aanbieden, spreek dan gerust een bestuurslid aan. Want uiteindelijk is de vereniging
van ons allemaal !

Rest mij iedereen een alvast een fijne zomer te wensen.

Namens het bestuur,
Ronald Swaters, voorzitter
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Acccomodatie & Beheer / Barcommissie

Bij het uitbrengen van deze uitgave van De Meppers is het alweer 2 maanden geleden dat
de vloer naar aanleiding van de klachten over de gladheid is behandeld.

Opnieuw is de toplaag eerst geschuurd en gereinigd waarna een kleurloze laklaag is aange-
bracht.
Met de ervaring dat de vorige behandeling na ca. 4 weken weer glad begon te worden is de
situatie nu dat de vloer ( nog steeds) voldoet aan de eisen.
Een enkeling die het gevoel heeft dat er toch van gladheid sprake is kan ook bedenken dat de
oorzaak wellicht aan het schoeisel ligt. (Het is te vergelijken met slechte banden op een goed
wegdek.)

Wat het onderhoud van het gebouw en de installaties betreft is het wat rustig, wel hebben we
een aantal keren te maken gehad met vernieling van verlichting en regenwaterafvoer.
Ook bij de aangrenzende gebouwen zijn vernielingen geconstateerd.
Het wordt steeds meer duidelijk dat de speeltuin en de kabelbaan meer en meer door “hang-
jongeren” wordt gebruikt.
Vandalisme is het gevolg, geruime tijd geleden is door het bestuur bij de gemeente Lochem
een klacht ingediend alsmede een voorstel om verdere problemen te voorkomen. ( nog
steeds in behandeling bij de gemeente)

Begin dit jaar hebben we een test gedaan om het geluid in de grote zaal te onderdrukken.
Navraag bij een deskundige zegt ons dat we “harde oppervlakken” zoveel mogelijk moeten
bekleden met zachte geluiddempende materialen.
Een doek is over de langszijden van de zaal opgehangen om het geluid te verminderen, een
lichte verbetering is waargenomen, echter niet voldoende om op de wijze de definitieve oplos-
sing te bedenken.
Probleem in de grote zaal is hierbij dat de wanden voor het grootste gedeelte zijn voorzien
van sponsorborden. Willen we zeker niet kwijt.
Wat dan overblijft is het “bekleden” van het plafond, een kostbare en arbeidsintensieve klus.
Idee is om dit eventueel samen te doen met de vervanging van de bestaande TL armaturen
voor LED - TL verlichting.  Wordt vervolgt.

Al vermeld in de vorige uitgave, het renoveren van de keuken.
Idee is om de keuken zodanig aan te passen is dat de opstelling in grote lijnen intact blijft
maar dat de keuken blokken, zeg maar het “houten” gedeelte vervangen wordt door een
professionele roestvrij stalen uitvoering. Het onderhoud en reinigen zal hiermee makkelijker
en beter zijn is onze verwachting.
Ook is het de bedoeling dat de hoge koelkast in de keuken vervangen wordt door een hoge
vrieskast, dit is praktischer omdat de snacks dan direct naast de frituur binnen handbereik
zijn.
De vrieskist in de provisieruimte komt hiermee dan te vervallen.
Voordeel is ook dat we dan een warmtebron uit de provisieruimte kwijt zijn.
De spulletjes die hier staan willen we bij voorkeur zo koel mogelijk bewaren.
Een kleine koelcel hoort ook nog tot de mogelijkheden, echter dit is een kostbare niet noodza-
kelijke aangelegenheid.

Namens Accommodatie & Beheer
Bert Boers
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Nieuwe Sponsor: D-Techniek

Op zaterdag 23 januari jongstleden is in de Jan Wissinkhal van de Lochemse tafeltennis
club de Toekomst het reclamebord onthult van D-Techniek uit Gelselaar. Richard en

Magdalena Marijt kregen uit handen van Gert Mogezomp als bedankje voor het mooie bord
een bos bloemen. D-Techniek is een eenmanszaak van Richard Marijt, vakbekwaam in
installatietechniek. U kunt bij hem terecht voor de meest uiteenlopende loodgieter en installa-
tie werkzaamheden, voor u als particulier, maar ook voor installatiebedrijven of aannemers.

Naast D-Techniek zijn onlangs ook Vuurmeesters van Roland Voppel en De Brug personeel
sponsor geworden van onze club. De BRUG is het adres voor dienstverlening, tijdelijk perso-
neel en bemiddeling ZZP-ers in de regio Lochem.
Vuurmeesters is een ambachtelijk bedrijf met passie voor warmte en vuur. Zij ontwerpen,
leveren en bouwen sinds 1990 exclusieve warmte-accumulerende houtkachels.
Wij hopen dat ze lang als sponsor bij onze club verbonden blijven.

De sponsor commissie
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Verslag nieuwjaarsreceptie (1)

Op zaterdag 2 januari jongstleden vond de Nieuwjaarsreceptie van onze tafeltennisclub
De Toekomst plaats in een sfeervol versierde kantine. Hiervoor had het Bestuur niet

alleen haar leden uitgenodigd maar ook alle vrijwilligers, sponsoren,  donateurs en leden van
de Club van 100. Een 45-tal personen gaven acte de presence.
De doelstelling van de avond was elkaar het beste te wensen en gezellig onder genot van
muziek,  een hapje en een drankje samen het nieuwe sportjaar in te luiden.
De muziek werd dit jaar verzorgd door D.J. RIK, compleet met lichtshow. Volgens velen, die ik
tijdens en na deze avond heb gesproken, was de muziek erg leuk voor elk wat wils. De hap-
jes werden verzorgd door Marieke van der Krol en Mathea Bisschop en ook hier niets dan
positieve geluiden. Het zag er weer zeer verzorgd uit en bovendien nog bijzonder lekker.

Tijdens de avond werd bekend gemaakt door de Recreantencommissie wie dit jaar de eretitel
van ‘Oliebol van het Jaar’ mee naar huis mochten nemen. Dienke Geurtz en Erik Ernst (bei-
den voor hun inzet voor de vereniging en in het bijzonder voor de jeugd). Helaas was Dienke
verhinderd deze avond en zal op een later tijdstip de oorkonde in ontvangst mogen nemen.

Volgens traditie is het een gebruik dat op de Nieuwjaarsreceptie ook de kampioenen van het
voorgaande jaar in het zonnetje worden gezet. Uit handen van Ronald ontvingen de aanwezi-
gen een tafeltennis-trofee als aandenken aan het kampioenschap. En ook hier krijgen de niet
aanwezige spelers van de kampioensteams dit kleinood later uitgereikt.

Onze barvrijwilligers waren deze avond Mieke, Chantal en Chantal. De dames zorgden
ervoor dat alle aanwezigen snel van hun gratis drankjes voorzien werden.
Al met al kijkt het Bestuur terug kijken op een geslaagde en bovenal gezellige avond.

Hieronder volgt nog de Nieuwjaarsrede (maiden speech) van onze “nieuwbakken” voorzitter
Ronald Swaters.

Namens het Bestuur,
Chris Wenneker, secretaris

Nieuwjaarsspeech
Namens het bestuur, oftewel Chris Wenneker, Gert Mogezomp, Jeroen Hoffman, Dienke
Geurtz, Jeroen de Boer, Bert Boers en uiteraard mijzelf wil ik iedereen van harte welkom op
deze Nieuwjaarsreceptie.

Ik moet eerlijk bekennen dat ik een klein beetje zenuwachtig ben voor deze toespraak als jullie
nieuwe voorzitter. Het zal dan ook niet langer dan een uur in beslag nemen.
Voordat ik van start ga, wil ik Jeroen Hoffman en Chris Wenneker bedanken voor de organisa-
tie van deze avond.
De muzikale omlijsting zal vanavond verzorgd worden door DJ Rik en ook dit jaar zijn kosten
noch moeite gespaard om jullie snel te voorzien van een hapje en een drankje. We hebben
het voor elkaar gekregen om hetzelfde dreamteam achter de bar te krijgen als afgelopen jaar
en ook wat betreft uw hapje zal u niets te klagen hebben. Graag nu alvast een applaus voor
Mieke, Chantal, Chantal , Marieke en Mathea.
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Verslag nieuwjaarsreceptie (2)

Dan wil ik jullie nu graag verder meenemen in de agenda van vanavond:
• Nadat jullie verlost zijn van mij zal door de Recreanten Commissie, de Oliebol van het
Jaar uitgereikt gaan worden.
• Daarna zullen de kampioenen van de voorjaars- en najaarscompetitie nogmaals in het
zonnetje gezet worden om vervolgens het feest los te laten barsten.

Zoals gewoonlijk een korte terugblik op 2015.
Ik zou net als Herman Finkers alle activiteiten een voor een kunnen bespreken maar dan ben
ik de eerste 2 uur niet uitgepraat. Dat ga ik dus ook niet doen. Ik zal een aantal zaken bespre-
ken die ons allemaal aangaan.

Het jaar begon goed met het winnen van de titel van sporttalent van de gemeente Lochem
door ons jeugdlid Emine Ernst. Inmiddels heeft Emine al veel meer titels en avonturen in het
buitenland gehad. Met als een van de hoogtepunten een 18e plaats bij de officieuze Europese
kampioenschappen voor pupillen.

In de zomermaanden een aantal leden van onze vereniging zich weer van hun beste kant
laten zien tijdens de Special Olympics. Geert, Joop, Erwin en Marina kwamen allen met
prijzen thuis. Wederom een groot succes die ze bij kunnen schrijven aan de reeds lange lijst
successen.

Ook wil ik de verbouwing nog weer noemen. We zijn blij dat met de realisatie van een mo-
derne invalidentoilet, de verbouwing tot een eind is gekomen. Hoewel de financiering nog niet
rond was ten tijde van de verbouwing van het toilet vonden we het toch zo belangrijk dat we
begonnen zijn. Langs deze weg nogmaals dank aan Gerrit Hofland en Bert Boers voor hun
geweldige inzet in deze.
Ik zei net wel dat de verbouwing afgerond is, maar dat is niet helemaal het geval. Helaas zijn
er nog steeds problemen met de vloer. Deze is veel te glad en kan leiden tot ongevallen.
Inmiddels ligt er een brief bij de leverancier en zijn we in afwachting van een oplossing.

Afgelopen week zijn een aantal mensen druk bezig geweest tijdens een klusdag om wat
achterstallig onderhoud en veranderingen aan te brengen in de hal. Mijn dank gaat ook uit
naar hen.

Financieel gaat het gelukkig nog steeds erg goed met de vereniging. Na een periode van stilte
hebben we afgelopen jaar weer een aantal nieuwe sponsoren mogen verwelkomen. Inmid-
dels hangen de prachtige reclameborden van Friesland-Campina en De Vuurmeesters promi-
nent in onze vernieuwde zaal. Op dit moment zijn we naarstig op zoek naar een nieuwe
kledingsponsor. Dus mocht je iemand weten die geïnteresseerd is of misschien wel het
bedrijf waar je voor werkt, we gaan graag het gesprek aan.

Het afgelopen jaar heeft ook in het teken gestaan van het zoeken van verbinding tussen de
verschillende commissie en met het bestuur. Inmiddels wordt er elke 3 maanden een overleg
gehouden tussen de commissies en het bestuur en daar zijn al een aantal mooie zaken uit
gekomen:
• De Recreantencommissie gaat samen met de Sponsorcommissie het bedrijven-
toernooi organiseren;
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Verslag nieuwjaarsreceptie (3)

• De Technische Commissie heeft geholpen bij de wedstijdleiding van het ALTC Toppers-
toernooi;
• De Technische Commissie heeft geholpen bij het zoeken van trainers voor de
recreantenavond;

De Werving en Promotie Commissie zal met meerdere commissies gaan samenwerken om
onze sport naar buiten uit te dragen. Daar kom ik later nog op terug.

Wat zijn we in 2016 allemaal van plan?

Zoals jullie waarschijnlijk wel weten gaat het al een aantal jaren slecht met de tafeltennissport.
Het ledental van de NTTB neemt al jaren achtereen af. Ik ben er dan ook trots op om te kun-
nen melden dat we als vereniging het ledenaantal stabiel hebben weten te houden en dat we
op dit moment de grootste vereniging zijn binnen de afdeling Oost. Het aantal jeugdleden is
het afgelopen jaar zelfs gegroeid!
Op dit moment heeft onze vereniging 166 leden

Echter tijdens mijn studie (jazeker, ik heb op school gezeten) heb ik geleerd dat “stilstand,
achteruitgang” is.
Aangezien we dat natuurlijk willen voorkomen, zal het jaar 2016 in het teken staan van het
enthousiast maken van mensen voor de tafeltennissport. Als doel hebben we om binnen een
aantal jaar naar 200 leden door te groeien.

De speciaal hiervoor opgerichte Werving en Promotiecommissie zal samen met de betrok-
ken commissies een plan uitrollen ter promotie.
Als eerste is gekozen om de focus te leggen op de jeugd. Momenteel zijn de promotie-
materialen voor de jeugd nagenoeg klaar en zal samen met de Jeugdcommissie de school-
jeugd benaderd gaan worden d.m.v. een scholierentoernooi, gymlessen, Table Stars en
tijdens de Koningsspelen.

Daarna zal ook met de Recreanten Commissie en de ALTC contact gezocht gaan worden
om samen de tafeltennissport te gaan promoten.

Hopelijk kunnen we weer rekenen op jullie hulp hierbij.

Uiteraard staan er deze maand al weer veel activiteiten op de planning:
• 9 januari clubkampioenschappen jeugd;
• 10 januari clubkampioenschappen senioren, opgeven kan bij Gerrit Hofland of op de lijst
in het halletje;
• Op 14 januari start het bedrijventoernooi weer. In een samenwerking tussen de
Sponsorcommissie en de Recreantencommissie zal over 4 avonden gestreden worden voor
de felbegeerde titel van beste bedrijf. Volgens mij kan je je hier ook nog voor opgeven.
Dit jaar viert het Jan Ubelstoernooi haar 2e lustrum. Op 16 januari wordt het toernooi al weer
voor de 10e keer verspeeld in onze hal. Bij deze nodig ik iedereen uit onze ALTC leden te
komen aan moedigen.
Nu ik het toch over de ALTC heb. Ik kan vol trots melden dat Erna Eilers namens onze vereni-
ging is genomineerd als vrijwilligster van het jaar in de Gemeente Lochem voor al haar werk,



mei 2016Toekomst Meppers

11

Verslag nieuwjaarsreceptie (4)

en dat is veel, dat ze verricht voor de ALTC.
Op 12 februari zal in zalencentrum Stegeman in Laren bekend worden wie er met deze titel
vandoor gaat. Iedereen is uiteraard van harte welkom om Erna te steunen.

De competitie begint ook al weer aan het einde van de maand.
Voor meer activiteiten verwijs ik naar de agenda op onze website.

Zoals al zo vaak genoemd, is het draaiende houden van een vereniging alleen mogelijk door
de inzet van vele vrijwilligers. Als blijk van grote waardering en dank voor alle inzet het afgelo-
pen jaar hebben we als Bestuur besloten dat de consumpties vanavond gratis zullen zijn.

Rest mij alleen nog het glas te heffen en met jullie te proosten op een gezond, succesvol en
vooral sportief 2016!

PROOST

Ronald Swaters

Barrooster recreanten

Datum Vroeg, van 20:00 tot 22:00 Laat, van 22:00 tot sluit
11-mei Bert Boers Henk Lubberdink
18-mei Chris Wenneker Henk Harmsen
25-mei Jan Willem Eilers Mark Boot
1-jun Marieke van de Krol Mathea Bisschop
8-jun Liesbeth Kok Gert Mogezomp
15-jun Henk Franssen Marco Schepers
22-jun Bert Boers Henk Lubberdink
29-jun Chris Wenneker Henk Harmsen
6-jul Recreantencommissie Recreantencommissie (Campingtoernooitje)
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A.L.T.C. Toppers Toernooi

Jaarlijks wordt het A.L.T.C. Toppers Toernooi gehouden in de Jan Wissink hal te Lochem.
Dit jaar is dat op zaterdag 21 mei 2016
Tijdens dit toernooi wordt er tafeltennis en schuiftafeltennis gespeeld.
Tafeltennis is bij de meeste mensen wel bekend, maar het schuiftafeltennis zal bij menigeen
wat vragen oproepen.
Schuiftafeltennis wordt gespeeld op een normale tafeltennistafel waarop aan de zijkanten een
verhoging wordt aangebracht van ± 15 cm en de laatste 60 cm is scharnierend zodat er een
soort trechter kan worden gemaakt.
Het kan gespeeld worden door zowel staande spelers als spelers in een rolstoel of zittend op
een normale stoel.
Om te spelen wordt er gebruik gemaakt van een bal die ongeveer de grote van een tennisbal
heeft.
De bal  kan van hard plastic zijn of van een zachte kwaliteit, tevens zijn er ballen met binnenin
een belletje zodat dit spel ook gespeeld kan worden door spelers met een visuele handicap.
Kortom een toernooi waarin je kunt zien dat het hebben van een handicap geen belemmering
hoeft te zijn om een sport te beoefenen.
Aan dit jaarlijkse toernooi wordt meegespeeld door ongeveer 50 tafeltennisspelers en 10
spelers die het schuiftafeltennis beoefenen.
De spelers komen van diverse verenigingen uit Nederland en geven zich niet zomaar gewon-
nen.
Als u komt kijken zult u zien dat er een felle strijd heerst tussen de spelers onderverdeeld in
verschillende klassen.
De afdeling A.L.T.C. van Tafeltennisvereniging L.T.T.C. “De Toekomst” organiseert dit  toer-
nooi.
De A.L.T.C. is een afdeling voor het sporten door mensen met een beperking.
Natuurlijk is de vereniging niet in staat om alleen dit soort toernooien te organiseren en
daarom krijgen we ook financiële steun van Fonds Gehandicapt Sport en plaatselijke onderne-
mingen.
Zonder de steun van dit soort instanties was het organiseren van dergelijke toernooien niet
mogelijk.
De wedstrijden beginnen om 10:00 uur en om ± 17:00 is de prijsuitreiking.
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Affiche Toekomst Toppers toernooi

Zaterdag 21 mei 2016
Aanvang 10:00 uur

Adres: Jan Wissink Hal
Runmolenlaan 17
7241 VE Lochem

Mede mogelijk gemaakt door:
Fonds Gehandicapten Sport
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Ben Wenneker bokaal

In de maart maart van dit daar werd er weer gestrenden om de Ben Wenneker Bokaal. De
voorrondes waren op 9 maart en de finales op 16 maart.

Van iedereen werd verwacht om 20:00 uur aanwezig te zijn, zodat om 20:30 met het toernooi
gestart kon worden in de Jan Wissinkhal aan de Runmolenlaan 17 te Lochem.
Tijdens de finale van de Strijd om de Ben Wenneker Bokaal ben ik tussen de wal en het schip
geraakt, ik bedoel daarmee de zogenaamde poule..... ik ben uiteraard wel blijven drijven..3e
plaats gehaald. Record aantal deelnemers ondanks een aantal afmeldingen door ziekte en
blessures, ook een aantal die de finaleavond mee wilden spelen. Waaronder Mischil uit Syrië
voor het eerst aanwezig bij Tafeltennisvereniging De Toekomst en meteen de winnaar werd
van de Runner up poule. Maik Bellmann ging uiteindelijk met de Ben Wenneker Bokaal aan de
haal door de winnaar van vorig jaar Richard Veninga in de finale te verslaan.

Uitslag Finale poule:

1e Maik Bellmann
2e Richard Veninga
3e Richard Otten
4e Gert Mogezomp
5e SanderLandsheer
6e Sander Schoolderman
7e Rob Jorritsma

Tussen wal en schip:
1e Henk Lubberdink
2e Manja Visser
3e Chris Wenneker
4e Bert Boers
5e Erna Eilers
6e Erik Kamphuis

Runner up:
1e Mishil
2e Jan Willem Eilers
3e Gerrit Brunsveld
4e Joop Stokvisch
5e Geert Zeelte
6e Bep Geverink
7e Marieke van der Krol

Recreanten:
1e Laus Halsema
2e Lienke Freriks
3e Henri Oost
4e Henk Harmsen
5e Maarten Brunsveld
6e Mathea Bisschop

Laus Halsema, als winnaar van de recreantenpoule in actie
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Bedankje

Via deze weg willen wij het bestuur, de
ALTC commissie en leden bedanken

voor de attentie en aandacht die wij moch-
ten ontvangen tijdens onze herstelperiode
na een ons ongeluk.

Rob en Marina van der Zee

Doppenactie

Mede naar aanleiding van een artikel in
de Stentor van donderdag 10 septem-

ber 2015 hebben Albert en Charlotte Enter-
man een akkoord van het bestuur gekregen
op het verzoek om een plastic bakje te
mogen plaatsen bij de bar in de kantine. De
bedoeling is om de doppen van bierflessen
en frisdrank flesjes die anders worden weg
geworpen hierin te verzamelen.

Charlotte of Albert zullen wekelijks de doos
ledigen en zorgen dat e.e.a. bij de juiste
instelling terecht komt.
Wij zijn zeer betrokken met Diabetes en
alles daaromheen en willen graag op deze
manier hieraan bijdragen.
Zoals misschien bekend zijn ook binnen
L.T.T.C. De Toekomst meerdere leden
bekend met Diabetes en de gevolgen
hiervan.

Clubkampioenschappen

Op 9 januari is Emine Ernst club
kampioen geworden bij de jeugd. Op

10 januari was het toernooi voor de senio-
ren.

Tafeltennissers Emine Ernst en Frank
Bruggeman zijn in het weekend van 9 en 10
januari 2016 tijdens de club-
kampioenschappen kampioen geworden bij
respectievelijk bij de jeugd en senioren.
Emine Ernst bleef zaterdags ongeslagen
en verloor zelfs geen enkele game. Tom de
Ronde werd tweede en Sven Jeurissen
ging er met brons van door.

Frank Bruggeman had het zondags iets
moeilijker. Hij verloor van Rutger Carelsen,
de latere nummer drie en had in de finale
vijf games nodig om uiteindelijk titel-
verdediger Erik Ernst op de knieën te krij-
gen.

(helaas zijn de overige uitslagen bij de
jeugd en senioren niet bekend bij de redac-
tie.)
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Affiche Club van 100

Zoals vorig jaar al aangegeven dit jaar geen reisje, ook de Club van 100 moet een pas op
de plaats maken mede door het feit dat we al enige jaren geen 100 leden meer hebben.

Uiteraard hopen we dat  met onderstaande avond  uw aller enthousiasme  is gewekt!

Leon van der Meer (zanger / gitarist)

met muziek van John Denver, Simon & Garfunkel, James Taylor, De Dijk, Guus Meeuwis etc.
De inwendige mens wordt verzorgd door onze huisleverancier ’t Vöske. Laat U verrassen!!
En zoals U gewend bent van ons zijn de drankjes deze avond gratis!!

Opgave voor 28 augustus 2016 op de lijst in de hal
of  per e-mail: wilgenhof8@hotmail.com

 of
chriswenneker@gmail.com

Zaterdag 3 september
19.00 uur in de Jan Wissinkhal!!!
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Bedrijvencompetitie

In de afgelopen maand januari hebben 10 Lochemse bedrijven gestreden om het kampioen
schap van het lochemse bedrijfstafeltennistoernooi.

In een Zwitsers concept konden de winnaars elkaars krachten meten. In dit systeem werden
de winnaars van elke avond zoveel mogelijk aan elkaar gekoppeld.
De aanwezige bedrijven konden op deze manier werken aan teambuilding, sociale contacten
leggen en ervaringen uitwisselen.
Wayang Gastro Bar werd wederom winnaar van het bedrijfstafeltennistoernooi bij L.T.T.C. De
Toekomst.

De einduitslag is geworden:

1e Wayang Gastro Bar
2e Goed gemutst  (recreanten van LT.T.C. De Toekomst)
3e Plan Your Event
4e Müller Fresh Food
5e Dynamic Tennis Ruurlo
6e Poelier ’t Voske
7e Hoveniersbedrijf Driessen
8e Constructieadviesbedrijf de Greef
9e Autobedrijf Frits Keizer
10e Grand Cafe Merlot

Tekening door Sara Brouwer  -->
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Bestuurs- en commissieleden

Bestuur:
Ronald Swaters (voorzitter) 06-10008690
Chris Wenneker (secretaris) 06-24888669
Gert Mogezomp (penningmeester) 06-10600576
Dienke Geurtz 06-20301258
Bert Boers 06-12181775
Jeroen Hoffman 06-20137779
Jeroen de Boer 06-20548583

Wedstrijdsecretariaat:
Sander Schoolderman (senioren) 06-20401004
Erik Ernst (jeugd) 06-27843898

Kascommissie:
Frank Bruggeman 06-21715888
Jolanda Hofland 06-21631458
Richard Veninga (reserve) 06-28460765

Recreantencommissie:
Henk Franssen  (secretaris) 06-11005974
Marco Schepers (penningmeester) 06-13644812
Liesbeth Kok 0573-253146
Mathea Bisschop 06-22962518
Joop Stokvisch 06-15427697
Henry Oost 06-57214942

Dinsdagmorgengroep:
Liesbeth Kok 0573-253146
Gerrie Vels 0573-257963

Redactie:
Mirko Egbers 06-20202797
Jochem Veldmaat 06-41838474
Frans Snijder (corrector) 0573-254961

Promotie en Wervingscommissie
Dienke Geurtz (contactpersoon) 06-20301258
Ronald Swaters 06-10008690
Jochem Veldmaat 06-41838474
Jolanda Hofland 06-21631458
Gerrit Hofland 0573-251216

Barcommissie:
Jeroen Hoffman 06-20137779
Jan Bouwmeester 0573-252678

Accomodatie & Beheer:
Bert Boers (contactpersoon) 06-12181775
Rob van der Zee 0575-521736
Marco Schepers 0573-259704
Nico Horstman 0575-517667
Jan van Loon 0573-253819
Jochem Veldmaat (planning/verhuur zaal) 06-41838474

Sponsorcommissie:
Gert Mogezomp 06-10600576
Jeroen de Boer 06-20548583
Jeroen Hoffman 06-20137779
Jan Wissink 0573-252630
Jochem Veldmaat 06-41838474

ALTC-commissie:
Erna Eilers-Kraan (voorzitter) 0573-252703
Rob van der Zee (secretaris) 0575-521736
Gerrie Vels (penningmeester) 0573-257963
Geert Zeelte 0573-257524
Rieki Brunsveld 0573-254644
Esther Wissink 0573-491310
Henk Brinkerink 0573-254676

Jeugdcommissie:
Dienke Geurtz (voorzitter) 06-20301258
Mathilde de Groot (penningmeester) 06-52540786
Marten Adolfsen (toernooien) 06-26456241
Boris Bosch (feestactiviteiten) 06-45385262

Technische commissie:
Gerrit Hofland 0573-251216
Ronald Swaters 06-10008690
Sander Schoolderman 06-20401004
Erik Ernst 06-27843898

Jazz-gymnastiek:
Gerrie Vels 0573-257963

Vertrouwens Contact Persoon (VCP)
Wendela Vos 06-10274433

Club van 100:
Jan Wissink (voorzitter) 0573-252630
Chris Wenneker (secretaris) 0573-256260
Wim Wilgenhof (penningmeester) 0573-251821

Interesse in vrijwilligerswerk?

Informeer eens bij de diverse commissies.
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Jarigen

Rob van der Zee 07-05
Michelle Zonneveld 07-05
Sara Brouwer 11-05
Bert Polman 12-05
Frans Snijder 12-05
Petra Baak 16-05
Mark Boot 19-05
Nico Horstman 20-05
Catootje Revoort 25-05
Fabian Ernst 30-05

Marcel Nekkers 04-06
Laus Halsema 08-06
Tess Stroeve 10-06
Tom Bleumink 11-06
Cor Snelders 13-06
Erik Bos 16-06
George Oudt 16-06
Theo Wensing 18-06
Sjako Beekman 21-06
Levi van Heemskerk 26-06
Jessa Buijnink 27-06
Bennie Klein Teeselink 28-06
Ellen Mogezomp 28-06
Paul van de Weerthof 28-06
Bert Boers 29-06

Gerda Simon 03-07
Henry Oost 04-07
Henk Franssen 05-07
Ronald Swaters 10-07
Jan Mullink 17-07
Anke Bouwmeester 20-07
Sandra Bouck 23-07
Herbert Bekman 25-07
Tessel Boelens 26-07

Gerard Wullink 07-08
Gerrie Bleumink 13-08
Atty Vels 13-08
Reint Broeke 15-08
Siem Schulp 16-08
Joni Wendersteyt 18-08
Bjarne Jeurissen 19-08
Emine Ernst 20-08
Colin Ligt 21-08
Brenda Veenstra 23-08

Roland Voppel 25-08
Charley Wendersteyt 25-08
Marina van der Zee 27-08
Hans van de Lande 28-08

Gerrie Vels-Welbergen 08-09
Lenie Verheem 08-09
Marco Schepers 11-09
Chris Wenneker 12-09
Hetty Steg 13-09
Lienke Freriks 17-09
Anne Kouwenhoven 14-09
Patrick van Laarhoven 21-09
Marlies Fleming 23-09
Erwin Driessen 24-09
Marieke v/d Krol 24-09
Arie Pater 28-09
Gerbrand Pot 28-09
Frans Helmich 30-09

Ledenmutaties

Nieuwe leden:
Henk Brinkerink
Westenberg 28
7241 EX Lochem

Marloes Eppink
Runmolenlaan 2-07
7241 VE Lochem

Annie Leerkes-ten Velde
Oosterbleek 34
7241 DK Lochem

Lenie Verheem
Oranjelaan 39
7242 GG Lochem

lid af:
Fie Hengeveld
--------------------------------------------------------
Het telefoonnummer van Ronald Swaters is
gewijzigd. Per heden is hij telefonisch te
bereiken via 06-1008690
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Eindstand voorjaarscompetitie senioren (1)

3e divisie - Poule B
De Veluwe 1 10 - 68
Hercules 2 10 - 51
De Brug 1 10 - 51
De Toekomst 1 10 - 49
Amstelveen 1 10 - 45
HTC 2 10 - 36

Promotieklasse - Poule  A
Blauw-Wit 2 7 - 60
De Toekomst 2 7 - 46
Kampenion 3 7 - 36
Thibats 1 7 - 35
Smash 2000 1 7 - 32
ENTAC 3 7 - 25
Tafelten Zwolle 4 7 - 20
DTV '84 2 7 - 16*

Promotieklasse - Promotie Poule A
Blauw-Wit 2 10 - 78
De Toekomst 2 10 - 61
Kampenion 3 10 - 50
Thibats 1 10 - 48

Promotieklasse - Poule B
Blauw-Wit 3 7 - 45
Kampenion 2 7 - 42
Emmeloord 1 7 - 39
Swift (D) 1 7 - 38
Tafelten Zwolle 3 7 - 33
Bosman/Wezep 1 7 - 32
De Toekomst 3 7 - 27
Effekt '74 2 7 - 24

Promotieklasse - Degradatie Poule B
Bosman/Wezep 1 10 - 50
Tafelten Zwolle 3 10 - 49
Effekt '74 2 10 - 40
De Toekomst 3 10 - 37

De Toekomst 1:
F. Bruggeman (Frank) 24  15   63%
G.J. Otten (Gerben) 27  15   56%
T. Bleumink (Tom) 21   08   38%
M. Adolfsen (Marten) 18   05   28%

De Toekomst 2:

J.J. de Boer (Jeroen) 21  14   67%
B. Veenstra (Brenda) 21  14   67%
R.P. Swaters (Ronald) 21  14   67%

J.J. de Boer (Jeroen) 9 6   67%
B. Veenstra (Brenda) 9 5   56%
R.P. Swaters (Ronald) 9 3   33%

De Toekomst 3:
G. Oudt (George) 21  10   48%
F.W.H.M. Helmich (Frans) 21   8   38%
B.J.G. Klein Teeselink (Bennie)21   7   33%

B.J.G. Klein Teeselink (Bennie) 9   5   56%
G. Oudt (George) 9   4   44%
F.W.H.M. Helmich (Frans) 3   1   33%

De voorjaarscompetitie bij de senioren zit er op en heeft bij de senioren 4
kampioensteams opgeleverd, nl Toekomst 5, 6, 9 en 14. Helaas heeft de redactie niet

alle kampioensfoto´s mogen ontvangen. Wellicht houden jullie deze nog tegoed...
Naast de kampioenen zijn er ook een aantal gegedradeerd, nl Toekomst 3,4, 8 en 10
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Eindstand voorjaarscompetitie senioren (2)

1e klasse - Poule A
Smash '70 (H) 2 10 - 66
Torenstad 1 10 - 64
Tafelten Zwolle 5 10 - 54
Heino 1 10 - 51
Kampenion 5 10 - 39
De Toekomst 4 10 - 26

De Toekomst 4:
B. Bosch (Boris) 27  11   41%
M. Egbers (Mirko) 27   07   26%
S. Bouck (Sandra) 09   01   11%
E. Driessen (Erwin) 24   01    4%

3e klasse - Poule D
De Toekomst 5 10 - 71
Shot '78 2 10 - 64
Holten 2 10 - 48
Gelvandria 2 10 - 45
Trias 7 10 - 43
De Brug 10 10 - 29

3e klasse - Poule F
De Toekomst 6 10 - 68
De Veluwe 5 10 - 59
Gorssel 1 10 - 51
MTC 1 10 - 47
Overa 2 10 - 42
De Brug 11 10 - 33

De Toekomst 5:
R. Veninga (Richard) 27  23   85%
J. Veldmaat (Jochem) 05  04   80%
J. Wendersteyt (Joni) 29  22   76%
W.N. Horstman (Nico) 18  09   50%

De Toekomst 6:
R.J. van Mourik (Ronald) 29  20   69%
S. Beekman (Sjako) 26  17   65%
J.B.H. Schoolderman (Jan) 30  18   60%
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Eindstand voorjaarscompetitie senioren (3)

3e klasse - Poule C
Swift (D) 3 10 - 84
ZC Aktief 1 10 - 60
De Brug 8 10 - 54
De Toekomst 7 10 - 48
Shot '78 4 10 - 43
Ugchelen 1 10 - 11

3e klasse - Poule E
Futura 1 10 - 58
Gelvandria 1 10 - 57
De Brug 9 10 - 57
Torenstad 3 10 - 45
De Veluwe 6 10 - 44
De Toekomst 8 10 - 39

4e klasse - Poule L
De Toekomst 9 10 - 59
De Veluwe 8 10 - 58
Swift (D) 9 10 - 56
De Brug 14 10 - 46
Trias 8 10 - 45
De Lieverdjes 3 10 - 36

4e klasse - Poule J
Effekt '74 7 10 - 72
MTC 3 10 - 64
Olympia (G) 4 10 - 63
Rijssen 3 10 - 42
Brookshoes 3 10 - 34
De Toekomst 10 10 - 25

5e klasse - Poule D
Gelvandria 5 10 - 77
Trias 10 10 - 56
DSC 3 10 - 52
Ugchelen 2 10 - 48
De Toekomst 11 10 - 41
DTTC 2 10 - 26

5e klasse - Poule G
Effekt '74 9 10 - 71
De Brug 15 10 - 57
MTC 4 10 - 51
De Veluwe 9 10 - 45
De Toekomst 12 10 - 40
Gelvandria 6 10 - 36

De Toekomst 7:
S. Schoolderman (Sander) 30  22   73%
M. Boot (Mark) 30  10   33%
T.J.A. Wensing (Theo) 18   06   33%
M. Fleming (Marlies) 03  00    00%

De Toekomst 8:
R. Otten (Richard) 11   06   55%
R. Broeke (Reint) 20  10   50%
H.G.J. Mogezomp (Gert) 15  06   40%
J.J.J. Hoffman (Jeroen) 14   04   29%
G. Pot (Gerbrand) 18   05   28%

De Toekomst 9:
A. Horstman (Arend) 30  23   77%
J. Schrijver (Jan) 27  18   67%
G.W.J. Hofland (Gerrit) 18   4   22%

De Toekomst 10:
M. Zonneveld (Michelle) 09   4   44%
S. Landsheer (Sander) 24   9   38%
R.B. Jorritsma (Rob) 18   5   28%
H.C. Franssen (Henk) 15   4   27%

De Toekomst 11:
M. Schepers (Marco) 30  17   57%
H. Lubberdink (Henk) 27  12   44%
W. Wilgenhof (Wim) 15   4   27%
E. Kamphuis (Erik) 18   4   22%

De Toekomst 12:
A. Pater (Arie) 30  14   47%
A. Hofland-Franssen (Alie) 30  12   40%
J.C. ten Bokkel (Cor) 30  11   37%
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Eindstand voorjaarscompetitie senioren (4)

6e klasse - Poule D
Warnsveld 4 8 - 54
De Toekomst 13 8 - 48
Ugchelen 3 8 - 41
De Spinners 5 8 - 33
De Brug 17 8 - 24

De Toekomst 13:
G. Zeelte (Geert) 03  02   67%
L.H. Halsema (Laus) 24  15   63%
E. Eilers-Kraan (Erna) 24  14   58%
J. Stokvisch (Joop) 09   02   22%

6e klasse - Poule C
De Toekomst 14 8 - 53
Swift (D) 12 8 - 45
Effekt '74 11 8 - 39
Gorssel 4 8 - 32
Shot '78 11 8 - 31

6e klasse - Poule E
Overa 4 6 - 43
De Brug 16 6 - 38
De Spinners 4 6 - 30
De Toekomst 15 6 -  9

De Toekomst 14:
J.W. Eilers (Jan-Willem) 18  17   94%
A.J. Harkink (Ab) 18  13   72%
 A. Enterman (Albert) 18  11   61%
J.G.B. van de Lande (Hans) 15  07   47%

De Toekomst 15:
M. Nekkers (Marcel) 09   02   22%
H.H. Oost (Henry) 08   01   13%
M. v/d Krol (Marieke) 14   01   07%
T.M. Bisschop (Mathea) 17   00   00%
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Ledenwerfwedstrijd 2015

Tijdens het jaarlijkse verenigingscongres van de Nederlandse Tafel Tennis Bond (N.T.T.B.),
gehouden in Zwolle op 19 maart jl., heeft de Lochemse Tafeltennis Club De Toekomst de

ledenwerfwedstrijd 2015 voor de tafeltennisvereniging met meeste paratafeltennisleden
gewonnen.

Voorzitter Ronald Swaters mocht namens de vereniging de prijs in ontvangst nemen.
Al ruim 30 jaar timmert de afdeling voor aangepaste sporten (ALTC) van L.T.T.C. De Toe-
komst succesvol aan de weg. Met veel enthousiasme en betrokkenheid zorgen zij ervoor dat
iedere woensdagavond van 19.00-21.00 uur spelers met een verstandelijke of lichamelijke
beperking de mogelijkheid hebben te trainen of gewoon gezellig een balletje te slaan onder
begeleiding van vele vrijwilligers. Ook worden er regelmatig toernooien gespeeld waarbij
deelname aan de Special Olympics als hoogtepunt gezien kan worden.
Mocht uw interesse zijn gewekt, kom dan een keer langs op woensdagavond om een balletje
te slaan of gewoon voor een kop koffie.
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De afgelopen maanden is er door de leden van de ALTC weer flink gestreden in het Jan
Ubels toernooi. Bijgaand de uitslagen van 23 april jongstleden.

Jan Ubelstoernooi
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Van de Jeugdcommissie

De afgelopen periode zijn er samen met de werving en promotiecommissie plannen
gemaakt voor de Koningspelen op 27 april. We staan met een spelletje Koning pingpong

op de markt en hopen daardoor ons te laten zien als tafeltennisvereniging en misschien wel
nieuwe leden te werven. (noot van de redactie: Vanwege de weersomstandigheden heeft De
Toekomst besloten om deze tafeltennisactivieteit niet door te laten gaan)

Zondag 24 april heeft de jeugd als competitieafsluiting gezwommen in Groenlo.

Het Glow in the dark toernooi is helaas niet door gegaan vanwege te weinig aanmeldingen.
De reacties van zowel de jeugd als de senioren waren wel erg positief, dus we gaan op zoek,
samen met de recreantencommissie, naar een nieuwe datum in het najaar.

Magdalena, de moeder van Sika is deze competitie gestart met het wedstrijdsecretariaat van
de jeugd. We zijn erg blij te kunnen melden dat zij dit ook komend seizoen blijft doen. Ook
neemt ze deel in de Jeugdcommissie.

Openstaande vacature

Aangezien Marten Adolfsen eind dit seizoen stopt met de coördinatie van de jeugdtoernooien,
zijn we naarstig op zoek naar een plaatsvervanger voor deze functie:

Jeugd toernooicoördinator
- het informeren van jeugdleden over externe toernooien
- het verzorgen van de inschrijvingen voor externe toernooien
- het regelen van eventueel benodigde coaches en/of begeleiders
- het zorgdragen voor rijschema jeugdtoernooien

Informeer gerust en vrijblijvend bij Marten (06-26456241) naar de inhoud van jeugd toernooi-
coördinator.
Wil je een keer deelnemen aan een activiteit, wil je je inzetten voor de jeugd of heb je zelf ideeën,
mail ons gerust: jeugd@lttcdetoekomst.nl

Interesse in vrijwilligerswerk?
Informeer eens bij de diverse commissies.
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Nederlandse kampioenschappen jeugd

In het weekend van 30 april en 1 mei werden de Nederlandse Jeugd Kampioenschappen in
Nijmegen gehouden en sleepten maar liefst 3 van onze meisjes een beker in de wacht! Op

zondag behaalde Emine Ernst (12 jaar) de 1e plaats bij de Meisjes Pupillen A en eveneens bij
het dubbelspel. Het dubbelspel speelde ze samen met Emma van der Zanden uit Venray (die
2e wist te worden achter Emine bij de Meisjes Pupillen A)

Op het B-toernooi een dag eerder werd Tess Stroeve (8 jaar) 2e bij de Meisjes Welpen D en
zus Romy Stroeve behaalde hier de 3e plaats. Proficiat meiden!
In de halve eindstrijd won ze van haar zus Romy Stroeve (10 jaar) die uiteindelijk derde werd.
Beiden meiden mochten vanwege hun goede prestaties een dag later ook meedoen aan het
NK-A. Opvallend was ook het optreden van de tienjarige Fabian Ernst. Hij kwam bij de jon-
gens welpen tot de kwartfinale. Zijn clubgenoot Jeroen Brouwer (10) bereikte ook heel knap
het hoofdtoernooi, maar werd vervolgens uitgeschakeld.

Emine Ernst word hier Nederlands kampioen

Tess wordt 2e en een gedeelde derde plaats
voor Romy (met hoofdband)
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Finale om het  Landskampioenschap

Op 5 mei 2016 vond in Hilversum de finale om het Landskampioenschap plaats. Bij de
jeugd was het Litac 1 (met ondermeer Rutger Carelse) tegen SKF 1.

Rutger Carelse heeft bij Litac samen met zijn teamgenoten Lode Hulshof, Lars Banning en
Kevin Pan de finale van het landskampioenschap gehaald! Die finale, waarbij de tegenstander
SKF uit Veenendaal was, is bij een stand van 6-3 voor Litac 1 beslist en daarmee is het team
Nederlands kampioen geworden. Het team werd overigens gecoached rdoor Lars Wilden-
borg, die ook training geeft aan de jeugd van De Toekomst.

Op de foto van links naar rechts: Lode Hulshof, Lars Banning, Rutger Carelse en Kevin Pan
(links achter trainer/coach Lars Wildenborg)
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Eindstanden voorjaarscompetitie jeugd

Landelijk C - Poule C
De Treffers '70 1 10 - 76
Argus 1 10 - 58
Blauw-Wit 1 10 - 44
Emmen 1 10 - 42
Assen 1 10 - 40
De Toekomst 1 10 - 40

3e klasse - Poule B
Kampenion 5 10 - 70
De Veluwe 3 10 - 52
Swift (D) 4 10 - 52
Torenstad 2 10 - 51
De Toekomst 2 10 - 46
De Brug 2 10 - 29

5e klasse - Poule D
De Toekomst 3 10 - 91
De Veluwe 5 10 - 69
Torenstad 3 10 - 50
Swift (D) 7 10 - 37
Vitesse '35 4 10 - 33
Twekkelerveld 2 10 - 20

5e klasse - Poule C
DTS 7 10 - 82
Rijssen 5 10 - 70
De Toekomst 4 10 - 54
Blauw-Wit 3 10 - 44
Swift (D) 6 10 - 39
Effekt '74 3 10 - 11

Startersklasse - Poule A
De Brug 3 10 - 47
De Veluwe 6 10 - 38
Wijk 16 1 10 - 29
De Toekomst 5 09 - 16
Borne 3 10 - 14
De Trefhoek 4 09 - 01

De Toekomst 1:
J. Buijnink (Jessa) 21  12   57%
S.G. Jeurissen (Sven) 18  10   56%
T. de Ronde (Tom) 27  13   48%
E. Mogezomp (Ellen) 24  01    04%

De Toekomst 2:
B.J. Jeurissen (Bjarne) 30  22   73%
L. Munk (Levi) 27  12   44%
F.S. Ernst (Fabian) 30   8   27%

De Toekomst 3:
J. Brouwer (Jeroen) 29  29  100%
R. Stroeve (Romy) 29  27   93%
T. Stroeve (Tess) 29  24   83%

De Toekomst 4:
A. Appelo (Anouk) 03  03  100%
S. Marijt (Sika) 29  17   59%
T. Boelens (Tessel) 24  11   46%

De Toekomst 5:
A.M. van Oostrum (Anniek) 08   5   63%
D. van Mourik (Daniek) 13   4   31%
B. Otten (Bram) 15   4   27%
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Toekomst 3 kampioen

Op zaterdag 16 april 2016 werd het derde jeugdteam van tafeltennisvereniging L.T.T.C. De
Toekomst overtuigend kampioen in de vijfde klasse. Uit tegen Torenstad werd maar liefst

met 1-9 gewonnen door Jeroen Brouwer en de zusjes Romy en Tess Stroeve. Deze uitslag
zorgt ervoor dat het drietal niet meer kan worden ingehaald door de overige teams. Volgende
week zaterdag speelt het succestrio zijn laatste wedstrijd uit tegen de nummer twee op de
ranglijst, De Veluwe. Het enige dat dan nog op het spel staat, is de tot nu toe ongeslagen status
van Jeroen Brouwer.

Van links naar rechts: Jeroen Brouwer, coach Wilma Stroeve, Tess en Romy Stroeve.
Fotograaf: Marcel Stroeve.



Toekomst Meppers mei 2016

38

Jeugdtoernooien

A ranglijsttoernooi Den Haag
Onze twee A-licentiespelers (de hoogste licentie), Emine Ernst en Jessa Buijnink, mochten
13 maart aantreden tijdens het A-ranglijsttoernooi van Den Haag. Beiden spelen zij in de
categorie kadetten. Noemenswaardig is het feit dat Emine eigenlijk één leeftijdscategorie
jonger is. In totaal deden er twaalf kadetten meisjes mee. Zij werden verdeeld over twee
poules. Jessa eindigde als 11e. Emine werd nog wel tweede in haar poule, maar mocht
volgens het toernooisysteem geen kruisfinales spelen om een finale plek. De nummers 1 van
elke poule gingen direct door naar de finale. Vervolgens verloor Emine de kruisfinale om de
plekken 3 tot en met 6. En won ze haar laatste pot waardoor ze uiteindelijk 5de werd.

Halve finale NJMK
14 februari waren de halve finales van de Nationale jeugd meerkampen. Sara Brouwer had
zich tijdens de kwartfinales (voor welpen de halve finales) al geplaatst voor de finale. Nu was
het aan Emine Ernst, Jessa Buijnink, Ellen Mogezomp en Tom de Ronde om ook een plekje
te bemachtigen bij de beste twaalf spelers van hun categorie. Veel wedstrijden verder hadden
zowel Emine als Jessa zich geplaatst voor de finales van de meerkampen. Helaas kwamen
Tom en Ellen net te kort om zich ook te plaatsen. Tom is tweede reserve en heeft nog wel een
kleine kans om mee te doen in Panningen.

Ranglijstfinale Zoetermeer
Voor een aantal van de C-licenties jeugdspelers was er dit voorjaar de ranglijstfinale in Zoeter-
meer. Hieraan mogen de beste 24 spelers van hun leeftijdscategorie aan meedoen. Tijdens
de ranglijstfinale hebben de jeugdspelers de mogelijkheid om hun B-licentie te verdienen en
zo onder andere deel te mogen nemen aan de Nederlandse Kampioenschappen B. Voor de
Toekomst deed Sven Jeurissen mee in de categorie kadetten. Na stijgende prestaties in
voorgaande toernooien, mocht Sven tezamen met coach Rutger Carelse de B-licentie probe-
ren binnen te halen. En dat lukte!! Sven wist na de poule de kruisfinale te winnen waardoor hij
nu in het bezit is van een B-licentie
Van harte gefeliciteerd Sven en nu op naar het NJK-B!

Komende toernooien
Op het moment van schrijven staan er nog in ieder geval drie toernooien op het programma
voor de zomervakantie. Ten eerste het NJK-B en –A in het weekend van 30 april en 1 mei. In
totaal negen spelers van de Toekomst gaan proberen Nederlands Kampioen te worden. Op
21 mei zijn de afdelingskampioenen in Zwolle waar tien jeugdspelers de laatste tafeltennis-
wedstrijden voor de zomerstop zullen spelen. Het seizoen wordt geëindigd met de finale van
de NJMK, zoals eerder genoemd zullen Emine Ernst, Jessa Buijnink en Sara Brouwer hier-
aan meedoen voor de Toekomst. En misschien dus ook Tom de Ronde.

Veel succes allemaal!!

Als laatste wil ik ook nog maar eens alle coaches en begeleiders bedanken voor hun inzet
tijdens de toernooien. Het fanatisme en enthousiasme van zowel de spelers als coaches
zorgt voor een goede en gezellige sfeer gedurende een toernooidag. Hier mogen we trots op
zijn als vereniging.

Marten Adolfsen
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Nieuw seizoen, nieuwe trainer

Voor het aankomend seizoen heeft de Toekomst een nieuwe jeugdtrainer weten te strik
ken, namelijk Martijn Spithoven uit Nijmegen. Onder de naam detafeltennistrainer.nl startte

Spithoven vorig jaar een eigen bedrijf en is dus één van de weinige tafeltennisprofs in Neder-
land. In het volgend nummer stellen we u middels een interview uitgebreid voor aan deze
nieuwe trainer. Martijn gaat onze jeugd op dinsdag en donderdag trainen.
Johan Scholten blijft op de maandag trainingen verzorgen. En ook Jolanda en Erik blijven
stand-by voor als het nodig is. Maar juist laatstgenoemden willen nu graag een stapje terug-
doen vanwege drukke agenda’s.

Lol op de training

Bij de jongste jeugd wordt vaak keihard gewerkt. Maar af en toe mogen de allerkleinsten zelf
een spelletje bedenken waarmee ze de training afsluiten. Catootje en Djeda bedachten een

wel heel gewikkelde constructie waarmee ze zeker een kwartier druk zijn geweest. Trainster
Jolanda vond het allemaal prima: zolang de fijne motoriek maar werd getraind.
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Volgende keer verwacht...

Copy voor het clubblad
zo spoedig mogelijk

inleveren!

Graag in de copybus in de kantine
of per e-mail: redactie@lttcdetoekomst.nl

 Team- en competitie indeling najaarscompetitie 2016?

 Verslag van de Nationale Jeugdmeerkampen?

 Wist u dat....?

 Verslag en foto´s van de Special Olympics Nationale Spelen?

 Verslag van het Toekomst Toppers toernooi?

 Wat gebeurde er meer tijdens het Toekomst Toppers toernooi?

 Verslag van de het Campingtoernooitje?

 Foto´s van het Campingtoernooitje?

 Een nieuw schoonmaakrooster?

 Wellicht staat uw stukje in het volgende clubblad?
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