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Gegevens

Winterdip?

Puzzeltje maken?

Verjaardag?

Nieuwjaarsreceptie?

Stamppotten?

Informeer eerst bij onze
adverteerders!

Redactioneel

Het jaareinde komt met rasse schreden
dichterbij en ongelofelijk of niet: Als

alles mee zit verschijnt dit clubblad nog op
de valreep in 2016.

De kerstdagen hebben een hoop tijd opge-
slokt om dit clubblad klaar te hebben. Dit
geldt overigens niet voor mij alleen, maar
ook voor bv Ronald Swaters die op 2e
kerstdag tijdens een verplichting elders nog
naar huis moest om nogmaals een mail te
sturen zodat ook het 4 pagina’s tellende
stuk Najaarscompetitie senioren in beeld..
in het clubblad zou verschijnen...

Op 2e kerstdag heb ik ook nog even con-
tact gehad met de drukker, die me kon
bevestigen dat het clubblad voor het einde
van dit jaar gedrukt zou worden (mits er
nog voldoende gele omslagbladen beschik-
baar was). Concequentie is wel dat Frans
Snijder geen correcties heeft kunnen uit-
voeren.
Mijns inziens mist hier en daar nog wel iets,
bijvoorbeeld de teamindeling jeugd, de
toernooidata van de ALTC en wellicht klopt
de Bestuurs- en commissieleden pagina
niet voor de volle 100% aangezien deze info
wellicht niet richting de redactie is geko-
men.
Onlangs werd mij verteld waarom een
bepaalde verjaardagsmaand niet in het
clubblad kwam. De reden hiervoor is dat
het clubblad soms later uitkwam dan ge-
pland. Om dat ditmaal te voorkomen staat
in dit clubblad alle jarigen vermeld.

De wereldwijde pokemon rage is wel bij de
redactie bekend... sterker nog het schijnt
dat er ook 1 in dit clubblad staat. Kun jij
hem vinden??

Rest me een ieder een heel voorspoedig en
sportief 2017 toe te wensen.

Namens de redactie,
Mirko Egbers

Clubblad:
Toekomst Meppers
Cluborgaan van L.T.T.C. De Toekomst
42e jaargang, nr. 2, december 2016

Clubgegevens:
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zaterdag 7 januari
14:00 Glow in the Dark toernooi jeugd
20:00 uur Nieuwjaarsreceptie
na 20:00 uur Glow in the Dark toernooi sen.

woensdag 1 1 januari om 20:15 uur
Bedrijventoernooi - optionele oefenavond

woensdag 18 januari
Open training welpen - afdelingstraining

donderdag 19 en 26 januari om 20:15 uur
Bedrijventoernooi 1e / 2e ronde

donderdag 2 en 9 februari  om 20:15 uur
Bedrijventoernooi 3e / 4e ronde

zaterdag 04 februari
Jeugdranglijst Soest (C/D licentie )

zondag 05 februari
B Ranglijst Soest (jeugd B, Welpen A/D)

zondag 12 februari
Nederlandse Jeugd Meerkampen NJM 1/2 finale
Assen, geplaatst: Emine
Winterwandeltocht + Stampottenbuffet

Woensdag 1 en 15  maart
Ben Wennekerbokaal

zondag 19 maart
A-ranglijsttoernooi Den Haag ( jeugd met een A
licentie ) uitnodiging Emine en Tess

zaterdag 06 mei
Nederlandse Jeugd Kampioenschappen
Nijmegen B-licenties en D-Welpen

zondag 07 mei
Nederlandse Jeugd Kampioenschappen
Nijmegen A-licenties

zaterdag 20 mei : viering 65 jaar De Toekomst
met Oud-Ledentoernooi & BBQ

zaterdag 27 mei
finale NJM nederlandse jeugd meerkampen
Panningen bij de welpen zijn al geplaatst Tess
en Sara bij de meisjes kadetten speelt Emine op
12-02 de halve finale

Voor elk jeugdtoernooi geldt dat er een uitnodi-
ging per mail naar de speler/ouders gaat. Voor
vragen kan men zich in de hal wenden tot
Brenda Veenstra of mailen naar
jeugdtoernooien@lttcdetoekomst.nl

Memo
Notitie
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 6,7  Pagina 16, 17 Pagina 25 Pagina 28 Pagina 35, 36 Pagina 41, 42
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Van het bestuur (1)

Op het moment dat ik stuk zit te schrij
ven staan de donkere dagen voor

Kerst weer voor de deur. De competitie is
inmiddels al een aantal weken afgelopen en
de meeste Sinterklaas en Kerst activiteiten
zijn weer achter de rug.
Laat nu de sneeuw en de Elfstedentocht
maar komen, zou je denken. Niets is echter
minder waar, met temperaturen 9 graden
Celcius doet het meer denken aan voorjaar.
Zittend in de tuin en genietend van de zon
wil ik jullie bijpraten over hetgeen het be-
stuur bezig heeft gehouden de afgelopen
maanden.

Normaal gesproken begin ik met het felicite-
ren van de kampioenen van de afgelopen
competitiehelft. Echter, er is jammer ge-
noeg geen enkel team kampioen geworden.
Groot voordeel is dat tijdens de Nieuwjaars-
receptie de plichtplegingen ingekort kunnen
worden en het feest eerder kan beginnen.
Natuurlijk zijn er buiten de niet-behaalde
kampioenschappen voldoende prestaties
geweest die een felicitatie verdienen. Zo wil
ik graag Tom de Ronde feliciteren, die met
zijn jeugdteam bij Hercules kampioen is
geworden in de landelijk C-klasse. Tess
Stroeve die een A-licentie heeft weten te
bemachtigen bij de meisjes Welpen en al
onze leden van de ALTC die vele prijzen
hebben weten te winnen op de verschil-
lende toernooien. Tevens zijn we trots op de
prestaties van Emine Ernst tijdens de
Europese Jeugdkampioenschappen in
Kroatië.

Aangezien nieuws niet altijd kan wachten
op de uitgave van De Mepper, hebben we
jullie op de hoogte willen houden via andere
media als de website, Facebook, email en
nieuwsbrieven.
Het is echter wel zaak dat we iedereen
kunnen bereiken. Mocht je dus nog geen
email hebben doorgegeven of is deze
onlangs veranderd, geef dit dan zo snel
mogelijk door aan Gert Mogezomp op

penningmeester@lttcdetoekomst.nl

Zo hebben jullie o.a. kunnen lezen dat
Dienke Geurtz in oktober besloten heeft
haar functie binnen het bestuur en de
Jeugdcommissie neer te leggen aangezien
de vereniging haar teveel negatieve energie
heeft gekost. Ik wil namens het bestuur
nogmaals benadrukken dat dit een zorge-
lijke ontwikkeling is en onze volste aandacht
heeft. Daarnaast heeft dit als consequentie
dat het vele werk dat Dienke verrichte, nu
verdeeld wordt over de overige zes be-
stuursleden. Mocht je zelf een extra steen-
tje wil bijdragen in het reilen en zeilen van
onze vereniging laat het dan alsjeblieft
weten!

In de zeven maanden na het uitkomen van
het vorige clubblad zijn er veel gebeurtenis-
sen de revue gepasseerd. Zo heeft het
onze koning behaagd Erna Eilers voor haar
enorme inzet voor onze vereniging en in het
bijzonder de ALTC, koninklijk te onderschei-
den met een lintje. Met het schrijven van het
vorige clubblad was dat uiteraard al bekend
maar kon ik er nog geen ruchtbaarheid aan
geven i.v.m. de geheimhouding. Helaas zijn
er ook verdrietige zaken. In de zomermaan-
den hebben we, kort na elkaar, afscheid
moeten nemen van Joop Stokvisch en oud-
bestuurslid Jan Bosch. Tijdens de ALV in
september is er voor hen een minuut stilte
in acht genomen.

Als verlengstuk van de renovatie van de
grote zaal is nu ook de keuken geheel
gerenoveerd. Ik denk dat we als vereniging
trots mogen zijn op zo’n fraaie RVS keuken
die voldoet aan alle hygiëne eisen. Onze
dank gaat dan ook uit naar alle vrijwilligers
die daar voor in hebben gezet. Tevens is
besloten om de keuken en de kantine
afzonderlijk te laten schoonmaken aange-
zien de eisen qua hygiëne hier het hoogste
liggen en deze ruimtes tevens het snelste
vervuilen. Groot voordeel daarvan is dat hier



Toekomst Meppers december 2016

4

Van het bestuur (2)

door de schoonmaakgroepen geen aandacht meer aan gegeven hoeft te worden en zij zich
meer op de zalen en kleedkamers kunnen focussen. Hiermee slaan we 2 vliegen in één klap.

Tijdens de ALV is het “Bestuursreglement Alcohol” goedgekeurd door de vergadering. Als
vereniging ben je niet verplicht dit te hebben maar het verschaft wel eenduidigheid in de
regels binnen de vereniging en naar de buitenwacht toe.
Nu ik het toch over barzaken heb, wil ik graag nogmaals Jan Bouwmeester in het zonnetje
zetten voor zijn jarenlange inzet als kantinebeheerder. Jan is daarvoor tijdens het laatste ALV
geheel terecht benoemd tot Lid van Verdienste van onze vereniging.

Naast deze opsommingen van gebeurtenissen is er natuurlijk veel meer gebeurd. Veel teveel
om hier te kunnen schrijven. Het bestuur heeft dit jaar iedere eerste maandag van de maand
vergaderd en zelfs een aantal keren tussendoor indien dit noodzakelijk was. Tijdens de ALV is
besloten dat de huidige 6 bestuursleden minimaal nog een jaar doorgaan in hun huidige
functie.
Door alle ad-hoc gebeurtenissen en activiteiten is het echter wel vaak schipperen om bij alle
vergaderingen aanwezig te kunnen zijn. We zijn dan ook naarstig op zoek naar een statutair
vereiste zevende bestuurslid. Mocht je interesse hebben, laat het gerust weten!

Zoals reeds hierboven aangegeven hebben we vaak te maken met ad-hoc situaties die veel
energie vragen van ons als bestuur. Om toch actiegericht bezig te kunnen blijven, hebben we
ervoor gekozen slechts op een aantal belangrijke zaken onze aandacht te richten zodat deze
op korte termijn gerealiseerd kunnen worden. Deze punten zijn:

• Renovatie kleine zaal
• Aanschaf nieuwe tafels
• Aanschaf nieuwe kleding
• Up-to-date maken statuten en huishoudelijk reglement
• Uitwerken beleidsplan

Ook nu doen we weer een beroep 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 hele fijne Kerstdagen en een voorspoedig en vooral sportief 2017 toe te
wensen.

Graag heffen we met jullie het glas tijdens de Nieuwjaarsreceptie op 7 januari 2016.

Namens het bestuur,

Ronald Swaters, voorzitter
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Halloweenparty

In Nederland word het uit Amerika overegewaaide Halloween steeds populairder. Ook  De
Toekomst gaat hierin mee. Zo werd er op 17 oktober een heuse Halloween party georgani-

seerd inclusief moordspel.
Er waren door de recreantencommissie diverse hapjes en drankjes klaargemaakt, die genut-
tigd werden tussen de pauzes van het moordspel. Gerrie Halsema verzorgde als heuse DJ
en verdachte van een moord de muziek van die avond.

Bij het moordspel werdden de deelnemers als 2-tal aan elkaar gekoppeld en de bedoeling
was dat de koppels door middel van het stellen van vragen aan één of meer (verdachte)
aanwezigen erachter probeerden te komen wie de moord gepleegd had.

Onder het mom van Google weet alles vroeg ik de organisatie of ik mijn smartphone mocht
gebruiken om de moordenaar te vinden. Dit werd echter nadrukkelijk verboden en niet zonder
reden....

Meest opvallende gerechten die avond waren wel de paprika kommetjes welke je kon vullen
en de broodjes vinger en de meest opvallende verschijningen die avond staan hieronder op
de foto.

Mirko Egbers
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Kerstdiner

Op zaterdagavond 17 december  was er  een geweldig kerstdiner in de Jan Wissink hal.
Maximaal konden zich 30 personen opgeven voor dit diner en vooraf kon je doorgeven

wel voor en hoofdgerecht je graag wilde hebben.
Het blijkt dat we erg culinair aangelegde leden binnen de vereniging hebben, want iedereen
was uitermate positief over hetgeen geserveerd werd.

Grote dank aan de koks (Henry Oost, Gerrie Halsema, Chris Wenneker), gastvrouw (Esther
Wissink), tafelversierders (Liesbeth Kok en Annerein Wenneker), backup Laus, de kerst-
verhaalvertelster , de razende reporter en sponsoring door Poelier 't Vöske.

Mirko Egbers
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Najaarscompetitie senioren  2016 in beeld...(1)

Het is alweer een jaar geleden dat ik voor het laatst een “Competitie in Beeld” heb ge
schreven. Helaas heb ik het verslag van de voorjaarscompetitie door gebrek aan tijd vlak

voor de deadline van het vorige clubblad niet op tijd klaar kunnen krijgen. Bij deze beloof ik nu
extra mijn best te doen.

Ik wil desondanks nog wel even kort een terugblik geven van de voorjaarscompetitie 2016.
Vijf teams hebben het voor elkaar weten te krijgen om te promoveren naar een hogere klasse.
Team 14, bestaande uit Jan Willem Eilers, Albert Enterman, Ab Harkink en Hans van der
Lande wist eindelijk de felbegeerde promotie naar de 5e klasse af te dwingen. Ook team 9
met Jan Schrijver, Arend Horstman, Gerrit Hofland en Jan Bouwmeester hield de jojo weer in
gang door na degradatie direct weer te promoveren naar de 3e klasse.
Vanuit de 3e klasse hebben team 5 en team 6 promotie weten te bewerkstelligen, zodat we in
de in de najaarscompetitie met drie teams in deze klasse vertegenwoordigd zijn. Helaas is
het derde team in deze klasse het enige team dat onze vereniging in de voorjaarscompetitie
vertegenwoordigde in de 1e klasse en daarmee gedegradeerd is. Ook team 8 en 10 zijn
helaas gedegradeerd, zij het voornamelijk veroorzaakt door blessureleed of discutabele
uitslagen van de concurrentie.
Zoals wel eens eerder geschreven, streven we er als Technische Commissie naar om in elke
klasse van de afdeling vertegenwoordigd te zijn met minimaal één team. Vaak misten we een
team in de 1e klasse. In de najaarscompetitie is dat helaas in de Promotieklasse.
Team 3 wist zich jammer genoeg, na degradatie uit de Hoofdklasse, niet te handhaven in de
Promotieklasse en zal dus in de 1e klasse gaan spelen en team 2 wist na een keurige
tweede plaats in de Promotieklasse te promoveren naar de Hoofdklasse. Dit heeft te maken
met een wijziging in de structuur van de competitieopzet. In de najaarscompetitie zullen er 12
teams in de Hoofdklasse spelen i.p.v. 8 teams waardoor ook de nummers twee van iedere
poule de mogelijkheid kregen te promoveren.

Zo, nu zijn jullie weer bijgepraat over de verrichtingen van de voorjaarscompetitie 2016 en zal
ik verder gaan met de gebeurtenissen uit de recentelijk beëindigde najaarscompetitie.

Afgelopen competitie was het de bedoeling te starten met 14 seniorenteams in de afdeling
Oost en één team op landelijk niveau. Helaas hebben we door het plotselinge overlijden van
Joop Stokvisch moeten besluiten team 14 terug te trekken uit de competitie. Erna Eilers heeft
besloten een half jaartje geen competitie te spelen en haar andere teamgenoot Laus Halsema
is aangesloten bij team 13 in de 5e klasse.
Het eerste team heeft na een moeilijke voorjaarscompetitie wederom op 3e divisie niveau
gespeeld. Verder waren we in alle klassen behalve, zoals eerder vermeld, de Promotieklasse,
vertegenwoordigd met één of meerdere teams.

In de hogere afdelingsklassen, de Hoofdklasse en Promotieklasse, is er één en ander veran-
derd. Velen van jullie hebben hier niets van gemerkt en dat is maar goed ook. De competitie-
opbouw is namelijk als een piramide opgebouwd. Dat betekent dat bij iedere klasse hoger het
aantal poules moet halveren om promotie- en degradatieregels in stand te houden. Dit loopt
inmiddels al jaren niet meer synchroon aangezien er te weinig 5e en 6e klasse teams zijn
door terugloop in het aantal leden.
In de Promotie- en Hoofdklasse bestonden de poules nog uit 8 teams waarbij eerst 7 wedstrij-
den gespeeld werden, gevolgd door 3 wedstrijden in een promotie- of degradatiepoule. Beslo-
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Najaarscompetitie senioren  2016 in beeld...(2)

ten is om ook deze poules terug te brengen naar zes teams. Consequentie zou zijn dat er
versterkte degradatie zou moeten plaatsvinden aangezien er dan twee extra teams uit deze
klassen moeten degraderen. Hoewel wij als Technische Commissie voorstander zijn van een
optimale piramideopbouw, heeft men bij de jaarvergadering van de afdeling Oost besloten (via
stemming) een extra Hoofdklasse poule toe te voegen zodat extra degradatie niet nodig is.
Hoe hebben de afzonderlijke teams dan gepresteerd?

Het laatste team maar zeker niet het ongezelligste, team 15, bestaande uit Mathea Bisschop,
Marieke van de Krol, Marcel Nekkers en nieuwkomer Maarten Brunsveld hebben een prima
seizoen gedraaid. Opvallend waren de resultaten van Maarten die als nieuwkomer meteen de
nodige wedstrijden wist te winnen. Voor Mathea blijft de spanning om te winnen een groot
obstakel. Er is niemand die zo vaak dicht bij de overwinning is geweest als zij maar het dan
toch net niet redt. Dit gaat zeker ooit veranderen.

Team 13 met Albert Enterman, Ab Harkink, Hans van der Lande, Jan-Willem Eilers en de van
team 14 overgekomen Laus Halsema  konden zich, na hun verdiende kampioenschap, einde-
lijk gaan bewijzen op 5e klasse niveau. Helaas heeft Ab Harkink i.v.m. een blessure reeds
voor de start van de competitie moeten afhaken. Helaas heeft het debuut op dit niveau niet het
beoogde resultaat gehad. Het bleek toch een treetje te hoog te zijn en degradatie was helaas
niet meer af te wenden. Hopelijk kunnen ze komend seizoen weer meedoen om de prijzen in
de zesde klasse.

Het twaalfde, uitkomend in de 5e klasse, heeft zich met een keurige vierde plek weten te
handhaven. Dit team met Marco Schepers, Erik Kamphuis, Willem Wilgenhof en Henk
Lubberdink is afgelopen seizoen samengesteld n.a.v. de vernieuwde ratingregels. In een
poule waar het verschil tussen de nummer 1 en laats slechts 19 punten was, hebben ze zich
keurig staande gehouden.

Team 11, net als team twaalf uitkomend in de 5e klasse heeft zich voor de afwisseling eens
ruim voor het einde van de competitie veilig gespeeld ?. Het team met Arie Pater, Cor ten
Bokkel en Alie Hofland speelt al jaren op dit niveau maar moeten meestal tot de laatste wed-
strijd wachten om klasse behoud veilig te stellen. Daarbij hadden ze die seizoen ook nog
eens het geluk 12 wedstrijden i.p.v. 10 te mogen spelen wat ertoe leidde dat ze veelal alleen
thuis speelden op maandag. Voor komend seizoen zullen we dit proberen tegen te houden.

Nu gaan we verder met de beschouwing van onze 4e klasse teams.

Bert Boers, Michelle Zonneveld, Rob Jorritsma en Henk Franssen, oftewel  team 10, had een
moeilijk seizoen. Met Michelle hebben ze een kopvrouw in huis die alle wedstrijden kan win-
nen. Helaas is ze erg blessuregevoelig en heeft het team het een aantal wedstrijden zonder
haar moeten doen. Even dreigde er daardoor een degradatie maar uiteindelijk is men toch op
een keurige vierde plek geëindigd. Als de trainingsarbeid zo blijft als afgelopen seizoen, ver-
wacht ik in het voorjaar geen enkel probleem.

Het andere team dat vierde klasse heeft gespeeld in het 9e. Het team bestaande Jan Schrij-
ver, Arend Horstman, Gerrit Hofland en Jan Bouwmeester is een team met een voorgeschie-
denis. In de voorjaarscompetitie 2016 zijn ze namelijk kampioen geworden en hadden ze dus
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het recht te promoveren naar de 3e klasse. Echter de regels voor het samenstellen van de
teams zorgde ervoor dat er problemen met de rating zou gaan komen. Daar er de wens is
om samen te blijven spelen, was de enig optie om in de 4e klasse te blijven. Daarbij hebben
we Gerrit Hofland mogen toevoegen aan dit team omdat Jan Bouwmeester i.v.m. ziekte niet
kon spelen. Ondanks alle perikelen hebben ze zich keurig naar een derde plek weten te
spelen met zelfs twee gelijke spelen tegen de uiteindelijke kampioenen. Hopelijk kan er ko-
mend seizoen weer voor het kampioenschap gespeeld worden.

De volgende twee teams hebben afgelopen competitie in de 3e klasse gespeeld.

Team 8, met Jeroen Hoffman, Richard Otten, Reint Broeke en Gerbrand Pot heeft zich in de
najaarscompetitie prima gerevancheerd voor de onverwachte degradatie de competitiehelft
ervoor. Door de regels m.b.t. de rating mochten de heren toch in de derde klasse blijven
spelen ten koste van het huidige team 9. Ondanks een matig seizoen van Jeroen, dat weer
gecompenseerd werd door een heel sterk seizoen van Richard, zijn ze keurig op een derde
plek geëindigd. Daarbij mag aangetekend worden dat er thuis zelfs met 6-4 van de latere
kampioenen gewonnen werd!

Sander Schoolderman, Mark Boot, Nico Horstman en Gert Mogezomp, beter bekend als team
7 heeft zich na een moeilijke competitie prima op een vijfde plaats weten te nestelen en zo
degradatie weten af te wenden. Voor Mark, Nico en Gert ligt er een en ander aan trainingsar-
beid in het verschiet om de kloof met Sander te dichten. Mocht dat lukken dan kunne de
blikken weer naar boven gericht worden.

Dan wil ik nu verder gaan met onze drie teams op 2e klasse niveau.

Na promotie in de voorjaarscompetitie mocht team 6 zich weer bewijzen in de tweede klasse.
Een jaar geleden moesten Sjako Beekman, Ronald van Mourik en Jan Schoolderman nog
ongeveer 750 kilometer rijden voor hun uitwedstrijden, nu zaten ze gelukkig ingedeeld in een
poule met teams uit de oude IJsselstreek. Voor de kilometers is dat een voordeel, voor het
niveau echter niet. In een erg sterke 2e klasse poule zijn ze met slechts 10 punten weer
gedegradeerd naar de 3e klasse. Het is moeilijk aan te geven wat het werkelijke niveau is van
dit team. Ze schommelen al jaren tussen beide klassen. Ik hoop dan ook dat we over een half
jaar weer een kampioenschap mogen vieren.

Team 5, met Mirko Egbers, Sandra Bouck, Erwin Driessen en de onlangs weer begonnen
Henri Wittenberg waren in de voorjaarscompetitie, zij het met Boris Bosch, gedegradeerd uit
de 1e klasse. De verwachting was dan ook dat dit team zich zou moeten kunnen handhaven
in een klasse lager. Helaas werden ook zij in een erg sterke poule ingedeeld en was degrada-
tie hun lot. Hopelijk kunnen we met dit team over een half jaar het kampioenschap vieren.

Net als team 6, zijn ook de leden van het vierde afgelopen seizoen kampioen geworden. Nico
Horstman heeft ervoor gekozen liever in de 3e klasse te blijven, waardoor dit team een vaca-
ture had. In de persoon van Tom de Ronde, speler uit ons landelijk jeugdteam, diende zich al
snel de ideale kandidaat aan. Tom ontwikkelt zich erg snel en krijgt op deze manier mooi de
kans ook om te wennen bij de senioren. Samen met Joni Wendersteyt, Richard Venninga en
Jochem Veldmaat heeft hij zich met zijn team naar een mooie vierde plaats weten te spelen
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Najaarscompetitie senioren  2016 in beeld...(4)

waardoor we komend seizoen in ieder geval één team op dit niveau hebben.
Daarbij moet zeker vermeld worden dat Tom hele mooie resultaten heeft laten zien. Slechts 4
wedstrijden gingen verloren en daarbij werden overwinningen geboekt op spelers die in het
verleden op landelijk niveau hebben gespeeld.

Dan zijn we nu aanbeland bij de bovenste drie teams.

Team 3, Frans Helmich, Bennie Klein Teeselink, George Oudt en de aan dit team toege-
voegde Boris Bosch mochten het na twee degradaties op rij gaan proberen in de 1e klasse. In
een hele sterke poule waar de nummers 1 t/m 3 in elke willekeurige andere 1e klasse poule
kampioen waren geworden, dreigde Torenstad met oud divisiespelers Koen Molenwijk en
Collin Vredeveldt de competitie te manipuleren. Torenstad stelde in beide wedstrijden tegen
ons derde de sterkste opstelling op maar vergat dit te doen bij concurrenten Rijssen en
BlauwWit waardoor ons team bijna kind van de rekening werd. Gelukkig en geheel terecht
hebben de mannen op eigen kracht lijfsbehoud weten te bewerkstelligen door op een ver-
diende derde te eindigen in de poule. Hopelijk kan komend seizoen de blik weer naar boven
gericht worden.

Jeroen de Boer, Brenda Veenstra, Ronald Swaters en aanwinst uit team 1, Tom Bleumink
kregen de kans om hun kunsten te vertonen in de Hoofdklasse. Team 2 was ondanks een
tweede plek in de voorjaarscompetitie gepromoveerd door uitbreiding van het aantal poules in
de Hoofdklasse. Met toevoeging van Tom aan het team was handhaving het gestelde doel.
Dat uiteindelijk een hele mooie 3e plek uit de bus kwam rollen, was boven verwachting. Leuke
anekdote is dat BlauwWit 2, de kampioenen van de voorjaarscompetitie in de poule van team
2, twee plaatsen lager zijn geëindigd en daarmee gedegradeerd zijn.

Als laatste graag aandacht voor ons vaandelteam, team 1. Dit team met Frank Bruggeman,
Gerben Otten, Marten Adolfsen en youngster en nieuwkomer in het eerste, Rutger Carelse
wisten bij voorbaat dat ze een zware competitie tegemoet zouden gaan en dat een kampioen-
schap moeilijk zou worden. Tempo-Team 2 en Klimaat Stars 2 zijn twee teams met spelers
uit de eerste en eredivisie aangevuld met talenten. Desondanks hebben ze zich goed ge-
weerd en laten zien ook met deze teams mee te kunnen komen. Uiteindelijk zijn ze op een
zeer verdienstelijke derde plaats terecht gekomen. Het is dan ook mooi om te zien dat Rutger
zich volkomen heeft aangepast aan het niveau en de nodige wedstrijden heeft weten te win-
nen. Hopelijk kunnen de heren volgend seizoen een gooi doen naar het kampioenschap.

Concluderend: helaas geen enkel kampioensteam en met drie degradanten moeten we terug
kijken op een matig seizoen. Echter na een seizoen met veel kampioenen loop je dit risico en
is het dus ook niet zo verwonderlijk. Als Technische Commissie zijn we in ieder geval erg
tevreden over de opbouw qua niveau binnen onze vereniging.

Uiteraard wil ik alle teams veel succes wensen in de voorjaarscompetitie en laten we hopen
dat we in mei vele kampioenen mogen huldigen.

Namens de Technische Commissie hele fijne Kerstdagen en een gezond en sportief 2017
gewenst,
Ronald Swaters
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Eindstanden competitie Najaar 2016 S (1)

3e divisie - Poule B
Klimaatgroep Stars 2 10 - 77
Tempo-Team 2 10 - 74
De Toekomst 1 10 - 67
De Brug 1 10 - 44
SVO 1 10 - 21
Hilversum 5 10 - 17

Hoofdklasse - Poule  B
Trias 1 10 - 73
ENTAC 2 10 - 69
De Toekomst 2 10 - 45
Effekt '74 1 10 - 44
Blauw-Wit 2 10 - 38
DTS 1 10 - 31

1e Klasse - Poule C
Torenstad 1 10 - 71
De Brug 3 10 - 59
De Toekomst 3 10 - 52
Rijssen 1 10 - 52
Blauw-Wit 4 10 - 44
Trias 3 10 - 22

2e Klasse - Poule E
De Brug 4 10 - 87
Holten 1 10 - 65
De Trefhoek 2 10 - 51
De Toekomst 4 10 - 45
DTS 6 10 - 33
De Veluwe 3 10 - 19

2e Klasse - Poule D
Tafelten Zwolle 6 10 - 79
Shot '78 1 10 - 62
Smash '70 (H) 5 10 - 53
Olst 1 10 - 49
Wijk 16 2 10 - 29
De Toekomst 5 10 - 28

De Toekomst 1:
M. Adolfsen (Marten) 21  17   81%
G.J. Otten (Gerben) 24  16   67%
F. Bruggeman (Frank) 24  14   58%
R.L. Carelse (Rutger) 21  12   57%

De Toekomst 2:
T. Bleumink (Tom) 24  16   67%
J.J. de Boer (Jeroen) 23  10   43%
R.P. Swaters (Ronald) 17   6   35%
B. Veenstra (Brenda) 24   5   21%

De Toekomst 3:
B.J.G. Klein Teeselink (Bennie) 24  14   58%
F.W.H.M. Helmich (Frans) 21  12   57%
B. Bosch (Boris) 24  11   46%
G. Oudt (George) 20   9   45%

De Toekomst 4:
T. de Ronde (Tom) 14  10   71%
J. Veldmaat (Jochem) 18   8   44%
R. Veninga (Richard) 23  10   43%
J. Wendersteyt (Joni) 26   9   35%

De Toekomst 5:
M. Egbers (Mirko) 29  10   34%
H. Wittenberg (Henri) 08   2   25%
E. Driessen (Erwin) 29   5   17%
S. Bouck (Sandra) 12   1    8%
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Eindstanden competitie Najaar 2016 S (2)

2e Klasse - Poule F
Wijk 16 1 10 - 75
De Brug 5 10 - 63
Overa 1 10 - 55
Warnsveld 1 10 - 49
Swift (D) 3 10 - 48
De Toekomst 6 10 - 10

3e Klasse - Poule L
De Veluwe 4 10 - 76
Blauw-Wit 5 10 - 66
MTC 1 10 - 44
Trias 6 10 - 40
De Toekomst 7 10 - 40
Effekt '74 6 10 - 34

3e Klasse - Poule G
Olst 2 10 - 63
Shot '78 3 10 - 54
De Toekomst 8 10 - 50
Trias 7 10 - 48
Gelvandria 2 10 - 48
Overa 2 10 - 37

4e Klasse - Poule K
MTC 3 10 - 64
Rijssen 3 10 - 63
De Toekomst 9 10 - 57
Trias 8 10 - 46
Shot '78 6 10 - 44
Wijk 16 4 10 - 26

4e Klasse - Poule I
De Brug 12 10 - 80
Swift (D) 8 10 - 52
ETTV 2 10 - 45
De Toekomst 10 10 - 43
Ugchelen 1 10 - 40
Gelvandria 4 10 - 40

5e Klasse - Poule F
De Brug 15 12 - 93
De Veluwe 9 12 - 73
Futura 3 12 - 64
De Toekomst 11 12 - 58
ETTV 4 12 - 55
Overa 4 12 - 48
Warnsveld 4 12 - 29

De Toekomst 6
S. Beekman (Sjako) 30   4   13%
J.B.H. Schoolderman (Jan) 30   4   13%
R.J. van Mourik (Ronald) 29   1    03%

De Toekomst 7
S. Schoolderman (Sander) 23  14   61%
W.N. Horstman (Nico) 20   7   35%
H.G.J. Mogezomp (Gert) 21   6   29%
M. Boot (Mark) 23   6   26%

De Toekomst 8
R. Otten (Richard) 27  22   81%
R. Broeke (Reint) 24  16   67%
G. Pot (Gerbrand) 24   5   21%
J.J.J. Hoffman (Jeroen) 15   1    7%

De Toekomst 9
J. Schrijver (Jan) 29  24   83%
A. Horstman (Arend) 23  13   57%
G.W.J. Hofland (Gerrit) 29   8   28%

De Toekomst 10
M. Zonneveld (Michelle) 12  12  100%
B. Boers (Bert) 27  11   41%
R.B. Jorritsma (Rob) 29  11   38%
H.C. Franssen (Henk) 18   5   28%

De Toekomst 10
A. Pater (Arie) 36  26   72%
A. Hofland-Franssen (Alie) 36  15   42%
J.C. ten Bokkel (Cor) 30   9   30%
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Eindstanden competitie Najaar 2016 S (3)

5e Klasse - Poule D
Trias 10 10 - 59
DTTC 1 10 - 53
Overa 3 10 - 52
De Toekomst 12 10 - 50
Wijk 16 5 10 - 46
Shot '78 9 10 - 40

5e Klasse - Poule G
Swift (D) 10 10 - 64
Rijssen 5 10 - 62
Match Point 68 3 10 - 60
MTC 4 10 - 52
Holten 3 10 - 43
De Toekomst 13 10 - 19

6e Klasse - Poule D
Gelvandria 6 10 - 83
Ugchelen 3 10 - 60
De Brug 16 10 - 53
ETTV 5 10 - 42
Gorssel 4 10 - 39
De Toekomst 15 10 - 23

De Toekomst 12
H. Lubberdink (Henk) 27  19   70%
M. Schepers (Marco) 27  18   67%
E. Kamphuis (Erik) 15   4   27%
W. Wilgenhof (Wim) 09   1   11%

De Toekomst 13
J.W. Eilers (Jan-Willem) 30  10   33%
J.G.B. van de Lande (Hans) 09   2   22%
A. Enterman (Albert) 24   3   13%
L.H. Halsema (Laus) 27   3   11%

De Toekomst 15
M. Nekkers (Marcel) 15   6   40%
M. Brunsveld (Maarten) 18   7   39%
M. v/d Krol (Marieke) 30   6   20%
T.M. Bisschop (Mathea) 24   0    0%

ik

tafeltennis
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Veeze nieuwe sponsor

In oktober is in de Jan Wissinkhal van de Lochemse tafeltennis club De Toekomst het
reclamebord onthult van Veeze uit Lochem. Gert Lieferink kreeg uit handen van Gert

Mogezomp als bedankje voor het mooie bord een bos bloemen.

Heeft u pijn of moeite met bewegen? Maak vrijblijvend een afspraak met Fysiotherapie Veeze
uit Lochem. Fysiotherapie Veeze is al meer dan 37 jaar actief in Lochem. Sinds 2005 is de
moderne praktijk van Veeze gevestigd aan de Francois Ballochilaan 83.

Een juiste diagnose is belangrijk voor een goed resultaat. Onze doelstelling is u zo goed en
zo snel mogelijk van uw klacht af te helpen. Ons team bestaat uit gespecialiseerde fysiothe-
rapeuten op het gebied van reguliere fysiotherapie, sportfysiotherapie en manuele therapie.
Speciaal voor sporters doen wij medical sporttaping, echografie en shockwave therapie. Ook
houden wij wekelijks het gratis sportspreekuur Ready to Play. Hier kunt u terecht voor een
deskundig advies of korte behandeling. Indien noodzakelijk voor herstel kunt u in onze praktijk
gebruik maken van de professionele revalidatie- en training ruimte.

Een afspraak maken kan via 0573-254287. Dit kan zonder verwijsbrief. Of ga voor meer
informatie naar www.veeze.nl
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Accommodatie & Beheer (1)

In de vorige uitgave van de Toekomst Meppers was al melding gemaakt dat we het plan
hadden om de keuken te renoveren, welnu dit  is inmiddels achter ons.

Wederom dankzij de inzet van een aantal vrijwilligers is het gelukt om tegen zo laag mogelijke
kosten de oude keuken om te toveren naar een professionele uitvoering geheel in roestvrijst-
aal. Dit laatst komt zeker de hygiëne ten goede en maakt het schoonmaken eenvoudiger.

De RVS keuken hebben we via een horeca groothandel in Duitsland kunnen kopen.
De vrijwel complete installatie van de keuken is door de professionele vrijwilligers  Jeroen v M
en zijn collega R op een vrijdagavond uitgevoerd, vele zweetdruppels op een erg warme
zomeravond!
Een nieuwe diepvries kast in de keuken maakt het logischer om de snacks direct over te
zetten in de frituur.
Rolgordijnen zijn aangebracht om zomers de opkomende zon te weren, lijkt nog gezellig ook!

De oude afzuigkap zag er aan de buitenkant nog wel mooi uit, maar voldeed al langere tijd
niet meer.
Ondanks een uitgebreide schoonmaakbeurt door Jan van Loon was de afzuiging niet verbe-
terd.  ( jammer Jan )
Een nieuwe aanschaffen was de logische volgende stap. Wat we nu ervaren is minder lawaai
en een veel betere afzuiging!

In het begin was het voor een aantal dames wel even wennen met de ( LED) verlichting onder
de kasten en legplanken, in en uitschakelen gewoon via de lichtschakelaar op de muur en niet
met de schakelaar op de lampen afzonderlijk.
En toch blijft er altijd nog wel wat om te klagen, - de spoelbak is te diep- , ik kan mij hier wel
iets bij voorstellen, ik denk dat we hier wel aan kunnen wennen.
En, soms wordt er zelf wel een oplossing bedacht.
Ja, ook is het dat sommige spulletjes opeens een andere plek hebben gekregen.
Al met al denk ik dat we tevreden kunnen zijn, niet soms?
Tot zover de keuken, hebben we de komende decennia geen omkijken meer naar.

Verlichting kantine, zoals we allemaal wel hebben gemerkt is de bestaande TL verlichting
vervangen door LED verlichting. De lichtopbrengst is daarmee behoorlijk toegenomen wat tot
gevolg had dat de kantine in een zee van helder licht kwam te staan.
Helaas is dit soort LED lampen niet te dimmen en is naar een andere oplossing gezocht om
het licht te verminderen.
Op dit moment hebben we de lichtbakken van een groene folie voorzien, over de kleur valt te
twisten, of dit zo blijft, de tijd zal het leren.

Volgende klus dient zich ook al weer aan, renovatie kleine zaal.
Minder ingrijpend dan de grote zaal ( gelukkig). Wat betreft het schilder en sauswerk willen we
dezelfde opzet als in de grote zaal, o.a. de donker blauwe rand rondom.
De vloer zal indien noodzakelijk geschuurd en opnieuw gelakt moeten worden, echter dit is
op dit moment nog niet geheel duidelijk. Een flinke schoonmaakbeurt kan wellicht ook vol-
doende zijn.
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Accommodatie & Beheer (2)

Conditie dakbedekking op de hal, de algehele conditie hiervan is als matig te kwalificeren,
vernieuwen zal een keer nodig zijn.
Af en toe is enige lekkage zichtbaar, het vervelende is dat het erg moeilijk te achterhalen is
waar zich het lek bevindt.
Een tijdje geleden heeft Gerrit Hofland met de brander een groot aantal slechte naden dicht
gesmolten.
Resultaat is dat we tot op heden nog geen lekkage hebben gesignaleerd.
Op het moment dat de dakbedekking vernieuwd moet worden doet zich de kans voor om hier
zonnepanelen te plaatsen.
Welke mogelijkheden hier precies voor zijn is nog niet bekend, dit wordt komende jaar nader
uitgewerkt evenals de kosten en mogelijke subsidies die we kunnen verkrijgen.

Afgelopen week ( begin december) hebben we de groepenindeling van de elektrische installa-
tie in kaart gebracht.
Het bestaande overzicht was sterk verouderd en niet meer te gebruiken.
Binnenkort zullen alle stopcontacten en lichtschakelaars van een codering ( b.v. A11)  worden
voorzien zodat we in geval van calamiteit gelijk de desbetreffende groep in de meterkast
kunnen vinden.
Goed om te weten, we hebben twee groepenkasten,  één bevindt zich naast het invaliden
toilet en is als A benoemd, de tweede groepenkast vinden we in de bergruimte naast de
keuken bij de CV ketel en is als B benoemd.
De vernieuwde keuken is nu met de stopcontacten verdeeld over 4 groepen, daarmee is het
mogelijk de apparatuur gelijkmatig v.w.b. belasting te verdelen.

Ik denk dat we trots mogen zijn op ons clubgebouw, menigeen is jaloers op ons. Wij als
Accommodatie & Beheer zullen ons blijven inzetten om dit in de beste conditie te houden.

Rest mij nog om namens de  commissie Accommodatie & Beheer iedereen een gezond en
sportief 2017 te wensen.

Bert Boers

Tafeltennissen bij De Toekomst,

meer dan een sport...
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Camera toezicht kantine

Wellicht hebben jullie het al gezien want sinds enige tijd hangt er een camera in de keu
ken van de kantine. Mocht het nog niet zijn opgevallen, hij hangt boven de magnetron.

De reden voor het plaatsen van de camera is het, op onverklaarbare wijze, verdwijnen van
proviand uit onze kantine. Reeds enige tijd wordt door de Barcommissie de voorraden goed
gecontroleerd en het vermoeden is dat dit plaatsvindt buiten de gezette openingstijden van de
bar om.

Na herhaaldelijke constatering van het verdwijnen van proviand is nu dan ook besloten, in
overleg met de Barcommissie, tot het plaatsen van de camera.

De camera neemt beelden op en slaat deze extern op gedurende 2 weken. Ondergetekende
en Bert Boers zijn de enige personen die toegang hebben tot de beelden en zullen deze pas
bekijken na overleg met de Barcommissie. Met andere woorden, als er een vermoeden
bestaat op verdwijning. Na deze 2 weken zullen de beelden weer vernietigd worden.

Deze gang van zaken is iets wat wij als bestuur ten zeerste betreuren en dat geldt voor zowel
de verdwijning als de noodzaak tot het hanteren van cameratoezicht.

Echter, binnen een vereniging als de onze, waar we gezamenlijk eigenaar zijn van de spullen
wordt diefstal niet getolereerd.
Mocht het echter toch waargenomen worden dan zal er tegen de persoon aangifte gedaan
worden en tevens volgt royement van de club.

Ik ga uit van jullie begrip en laten we hopen dat de beelden nooit bekeken hoeven te worden.

Ronald Swaters, voorzitter

Topteam-tafeltennistoernooi

De heren van De Toekomst 1 is in het
weekend van 10/11 september winnaar

van het, door Blauw Wit Almelo georgani-
seerde, Topteam-tafeltennistoernooi gewor-
den na winst op 2e-divisionist ENTAC uit
Enschede.

Marten, Gerben, Frank en Rutger gefeliciteerd
en een goede 'generale' voor de competitie.
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Opruimen en inrichten van de zaal …

Jarenlang waren we in de gelukkige omstandigheid dat Gerrit Hofland en Albert ten Hoopen
voor iedere wedstrijddag/avond de tafels, teltafels, afzettingen en telborden klaarzetten in

de hal.
Dit ging zelfs gepaard met een notitie wie op welke tafel diende te spelen. Tevens werden de
toebehoren na de wedstrijden weer opgeruimd en de zaal weer zo ingericht dat het voor de
trainingen te gebruiken was.
Ook namen de heren het leegmaken van de kleine zaal voor hun rekening zodat verenigingen
die deze zaal bij ons huren geen last van de tafels hadden.

Helaas is dit alles gestopt met ingang van dit seizoen en zullen we dit nu met z’n allen moe-
ten doen. Aangezien het seizoen al een aantal weken oud is, kunnen we gelukkig concluderen
dat het opruimen en inrichten van de zalen nagenoeg, op een paar uitzonderingen na, naar
behoren gebeurd. Waarvoor mijn complimenten

Desondanks wil ik het één en ander op papier zetten zodat voor iedereen duidelijk is wat er
verwacht wordt en wat de regels zijn:

• Thuisspelende teams dienen gezamenlijk de tafels, teltafels, telborden en afscheidingen
op te zetten;

• Grote zaal: 2 tafels in de ruimte grenzend aan de kantine en 3 tafels achterin. Indien
noodzakelijk overige tafel(s) in de kleine zaal;

• De teams met het laagste teamnummer spelen in de ruimte grenzend aan de kantine;
• De toebedeling van de tafel gaat, kijkende vanuit de kantine, oplopend van

teamnummer, van links naar rechts;
• Het team dat een verplaatste of inhaalwedstrijd speelt, heeft de rechten van het hoogste

teamnummer;
• Thuisspelende teams dienen gezamenlijk de teltafels, telborden en afscheidingen terug

te zetten/leggen op de plek;
• De teltafels graag voorzichtig tegen de muur zetten achter een spant;
• In beide gedeeltes van de grote zaal dienen na afloop 4 tafels opgezet te worden,

inclusief netje;
• Kleine zaal: altijd na gebruik graag leeg achter laten i.v.m. verhuur aan andere

verenigingen. De tafels dienen daarom ten alle tijden opgeruimd te worden en indien
mogelijk in het hok van de kleine zaal gezet te worden;

• Ruim alsjeblieft de balletjes etc. en achtergebleven rommel op.

Gemakshalve zal iedere competitie een schema verstrekt worden van de thuisspelende
teams per wedstrijddag/avond. Het verzoek is de wedstrijdopstellingen op vrijdagavond te
laten staan als de zaterdag opvolgend er thuiswedstrijden van de jeugd zijn.
Als er na de jeugdwedstrijden nog landelijke seniorenwedstrijden zijn dan mogen er 2 tafels
blijven staan in het gedeelte van de grote zaal, grenzend aan de kantine.

Ik hoop dat we mogen rekenen op jullie medewerking. Want als we het samen doen, is de
klus snel geklaard!

Alvast veel dank namens het bestuur.
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Eindstanden competitie Najaar 2016 J

1e Klasse - Poule B
Swift (D) 3 10 - 63
Heino 1 10 - 55
Rijssen 1 10 - 54
De Trefhoek 1 10 - 54
De Toekomst 1 09 - 52
DTV '84 1 09 - 12

3e Klasse - Poule C
Effekt '74 1 10 - 64
Rijssen 2 10 - 58
Heino 2 10 - 48
De Toekomst 2 10 - 47
Borne 1 10 - 45
Swift (D) 4 10 - 38

4e Klasse - Poule C
Vitesse '35 3 10 - 71
Rijssen 3 10 - 64
Trias 4 10 - 57
De Toekomst 3 10 - 43
DTS 5 10 - 36
DTS 6 10 - 28

5e Klasse - Poule C
Rijssen 5 10 - 74
DSC 2 10 - 71
Wijhe 2 10 - 51
Swift (D) 5 10 - 41
De Toekomst 4 10 - 35
De Veluwe 6 10 - 28

De Toekomst 1
S.R. Koppejan (Stef) 27  22   81%
E. Mogezomp (Ellen) 27  14   52%
B.J. Jeurissen (Bjarne) 24  10   42%

De Toekomst 2
F.S. Ernst (Fabian) 30  21   70%
L. Munk (Levi) 27  16   59%
J. Brouwer (Jeroen) 27   4   15%

De Toekomst 3
R. Stroeve (Romy) 28  13   46%
T. Stroeve (Tess) 25   9   36%
S. Marijt (Sika) 28  10   36%

De Toekomst 4
S. Brouwer (Sara) 21  14   67%
T. Boelens (Tessel) 24  11   46%
D. van Mourik (Daniek) 27   9   33%
J.C. Revoort (Catootje) 18   0    0%
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Camping tafeltennistoernooi

Op woensdag 6 juli is door de Recreanten Commissie weer het jaarlijkse Camping Tafel
tennis toernooi georganiseerd inclusief een barbeque. Tevens zijn deze avond de

seniorenteams die kampioen zijn geworden in de voorjaarscompetitie gehuldigd zijn.

De exacte uitslag is nooit helemaal bekend geweest, maar de top 4  zag er als volgt uit:
1 Mirko Egbers
2 Leendert Korstanje
3 Sander Landsheer
4 Frans Snijder

Lid van verdienste

Tijdens de Algemene Ledenvergadering
van tafeltennisvereniging L.T.T.C. De Toe-

komst uit Lochem op 29 september 2016 is
Jan Bouwmeester in het zonnetje gezet.

De afgelopen 25 jaar was hij als vrijwilliger
verantwoordelijk voor alle zaken welke met
de bar van de vereniging te maken had en
was hij gedurende die periode de sleutel-
houder van de Jan Wissinkhal. Voor zijn vrij-
willigerswerk  is hij benoemd tot Lid van Ver-
dienste.

Het stokje heeft Jan onlangs overgedragen
aan Mathea Bisschop en Marieke van der Krol.
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Bestuurs- en commissieleden

Bestuur:
Ronald Swaters (voorzitter) 06-53476386
Chris Wenneker (secretaris) 06-24888669
Gert Mogezomp (penningmeester) 06-10600576
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:
Jolanda Hofland 06-21631458
Richard Veninga 06-28460765
Henk Franssen  (reserve) 06-11005974

Recreantencommissie:
Henk Franssen  (secretaris) 06-11005974
Marco Schepers (penningmeester) 06-13644812
Liesbeth Kok 0573-253146
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
Ronald Swaters 06-53476386
Jochem Veldmaat 06-41838474
Jolanda Hofland 06-21631458
Gerrit Hofland 0573-251216

Barcommissie:
Jeroen Hoffman 06-20137779
Mathea Bisschop 06-22962518
Marieke van der Krol

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:
Mathilde de Groot (penningmeester) 06-52540786
Brenda Veenstra (toernooien) 06-53665660
Boris Bosch (feestactiviteiten) 06-45385262
Jeroen van Mourik 0573-255680
Petra van Mourik 0573-255680

Technische commissie:
Gerrit Hofland 0573-251216
Ronald Swaters 06-53476386
Sander Schoolderman 06-20401004
Erik Ernst 06-27843898

Jazz-gymnastiek:
Gerrie Vels 0573-257963

Vertrouwens Cont act Persoon (VCP)
Wendela Vos 06-10274433

Club van 100:
Gerrie Halsema (voorzitter) 0573-459695
Chris Wenneker (secretaris) 0573-256260
Wim Wilgenhof (penningmeester) 0573-251821

Interesse in vrijwilligerswerk?

Informeer eens bij de diverse commissies.
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Barrooster recreanten

Ledenmutaties

Nieuwe leden:

Maarten Brunsveld
Maarten Rosmolenstraat 15
7241 VP LOCHEM

Jaap van Hummel
Aaltje Noordewierstraat 34
7558 JH HENGELO OV

Jan Legtenberg
Nieuwstad 47
7251 AE VORDEN

Twan Louwe
Barchemseweg 35
7241 JB LOCHEM

Magdalena Marijt-van Alen
Van Bevervoordestraat 43
7275 AE GELSELAAR

Lid af:

Petra Baak
Herbert Bekman
Gerrit Brunsveld
Marloes Eppink
Anniek van Oostrum
Dolf van Oostrum
Sander Peters
Lucas Ridder
Siem Schulp
Herbert Smeenk
Theo Wensing

Jayda van Mourik
Prinses Margrietlaan 43
7242 GB LOCHEM

Ton Roes
Kopermolenring 12
7241 VN LOCHEM

Jolijn Schut
Achterhoven 24
7205 AM ZUTPHEN

Alie van Slooten
Dillenburg 66
7242 BC LOCHEM

Lars Wildenborg
Vragenderweg 53-A
7131 NS LICHTENVOORDE
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Jarigen

Bram Otten 01-01
Boris Bosch 03-01
Ronald van Mourik 04-01
Jan Wissink 04-01
Stef Koppejan 05-01
Ton Roes 05-01
Rob Jorritsma 06-01
Richard Veninga 08-01
Jeroen de Boer 09-01
Gerda Scholten Haverink 11-01
Geert Zeelte 11-01
Anouk Appelo 20-01
Bep Geverink-Beumer 27-01
Kaj Munk 27-01
Willem Klein Wassink 29-01
Jan Schoolderman 27-01
Hans Stegeman 28-01

Jan-Peter Fransen 01-02
Jochem Veldmaat 06-02
Jos Zonneveld 07-02
Maik Bellmann 08-02
Coby Hoekzema 09-02
Hendrika Holtslag 15-02
Mathea Bisschop 21-02
Bep de Jonge 26-02

Ab Harkink 06-03
Henk Lubberdink 06-03
Marniek Vrijman 07-03
Arend Horstman 09-03
Sven Jeurissen 12-03
Daniek van Mourik 14-03
Wim Klein Baltink 15-03
Leendert Korstanje 24-03
Maarten Brunsveld 25-03
Tom de Ronde 29-03
Marcel Groenouwe 31-03

Gert Mogezomp 01-04
Henk Harmsen 02-04
Jenny Hofman 03-04
Rieki Brunsveld 11-04
Erik Kamphuis 14-04
Guus Giovanella 14-04
Hermien Jeronimus 21-04
Alie van Slooten 23-04
Maikel Termaat 26-04
Annie Leerkes-ten Velde 27-04
Erwin Stegeman 29-04
Wim Wilgenhof 30-04

Jolijn Schut 05-05
Rob van der Zee 07-05
Michelle Zonneveld 07-05
Jayda van Mourik 07-05
Sara Brouwer 11-05

Frans Snijder 12-05
Bert Polman 12-05
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
George Oudt 16-06
Erik Bos 16-06
Sjako Beekman 21-06
Jaap van Hummel 23-06
Levi van Heemskerk 26-06
Jessa Buijnink 27-06
Bennie Klein Teeselink 28-06
Paul van de Weerthof 28-06
Ellen Mogezomp 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
Tessel Boelens 26-07

Twan Louwe 03-08
Gerard Wullink 07-08
Gerrie Bleumink 13-08
Atty Vels 13-08
Reint Broeke 15-08
Jan Legtenberg 16-08
Joni Wendersteyt 18-08
Bjarne Jeurissen 19-08
Emine Ernst 20-08
Colin Ligt 21-08
Brenda Veenstra 23-08
Charley Wendersteyt 25-08
Roland Voppel 25-08
Marina van der Zee 27-08
Hans van de Lande 28-08

Lenie Verheem 08-09
Gerrie Vels-Welbergen 08-09
Marco Schepers 11-09
Chris Wenneker 12-09
Hetty Steg 13-09
Anne Kouwenhoven 14-09
Magdalena Marijt-v Alen 16-09
Lienke Freriks 17-09
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

Richard Otten 01-10
Rob Snelders 02-10
Henk Sloesarwij 06-10
Cor ten Bokkel 06-10
Levi Munk 12-10
Jan Bouwmeester 14-10
Erik Ernst 18-10
Jeroen Brouwer 19-10
Dienke Geurtz 20-10
Hetty Hoffman 22-10
Crista Smit 22-10
Esther Wissink 25-10
Lars Wildenborg 25-10
Marten Adolfsen 25-10
Jeroen Hoffman 26-10
Romy Stroeve 26-10

Huberto Schrijver 01-11
Erna Eilers-Kraan 05-11
Timo Baan 08-11
Charlotte Enterman 09-11
Annie Pongers 14-11
Jan-Willem Eilers 16-11
Sander Landsheer 17-11
Gerben Otten 20-11
Sander Schoolderman 25-11
Gerrit Hofland 27-11
Albert ten Hoopen 27-11
Jolanda Hofland 27-11
Henk Brinkerink 29-11

Sika Marijt 01-12
Jan Schrijver 02-12
Wilco Brunsveld 08-12
Mirko Egbers 09-12
Ton Knevel 12-12
Rutger Carelse 16-12
Alie Hofland-Franssen 17-12
Liesbeth Kok 20-12
Bep Fisscher-Bonhof 21-12
Mathilde de Groot 22-12
Wilma Stroeve 23-12
Roos Kouwenhoven 24-12
Albert Enterman 25-12
Henri Wittenberg 27-12
Darjan Wamelink 28-12
Frank Bruggeman 28-12
Johan Scholten 30-12
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Special Olympics Nationale Spelen

Erwin Stegeman, Wilco Brunsveld, Geert Zeelte, Lienke Freriks en Marina van der Zee
hebben op 1, 2 en 3 juli deelgenomen aan de Special Olympics Nationale Spelen 2016 in

Nijmegen en werden daarbij begeleid door Esther Wissink en Mirko Egbers.

Na het defilé en de opening in het Goffert stadion van de Special Olympics Nationale Spelen in
Nijmegen met onder andere een optreden van Frans Bauer op 1 juli hebben de spelers op
zaterdag 2 juli de divisioning gespeeld (hierbij worden de niveaus bepaald voor de finales van
komende zondag. Marina, Erwin, Lienke, Wilco en Geert hebben allen 4 wedstrijden ge-
speeld. Erwin, Geert, Lienke en Wilco wisten er 3 te winnen. Marina was te sterk voor 2 van
haar tegenstanders.

Tijdens deze spelen werd op zaterdagavond bekend gemaakt dat de volgende spelen (2018)
in de Achterhoek plaats zullen vinden. Het team van de Toekomst heeft met 4 andere teams
uit de Achterhoek zich deze avond gepresenteerd.

Op zondag 3 juli vonden de finales plaats. Er waren 7 poules qua sterkte gemaakt. Voor De
Toekomst was de uitslag als volgt: poule C plaats 6 Marina van der Zee, plaats 2 Geert Zeelte.
Poule B plaats 6 Erwin Stegeman, plaats 3 Wilco Brunsveld en poule A plaats 6, Lienke
Freriks.
 De organisatie en spelers kunnen in alle opzichten terugkijken op een zeer geslaagd toer-
nooi.

Mirko Egbers
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Club van 100

Op zaterdag 12 november vond de jaarlijkse ledenvergadering van de Club van 100 plaats.
De vergadering was evenals alle eerdere jaarvergadering van korte duur. Het meest opval-
lende was wel het feit dat Jan Wissink, mede oprichter en huidig voorzitter van de Club van
100 aftredend en niet herkiesbaar was. Hij werd bedankt door de overige bestuursleden en
werd hartelijk bedankt door alle aanwezigen. Gerrie Halsema die zich opgeworpen heeft om
het stokje van Jan over te nemen, kon zonder tegenstemmen en onderluid aplaus toetreden
tot dit bestuur.

Hierna wordt door het bestuur een culinair rondje Nederland verzorgd met bijpassende
muziek.en waren alle consumpties gratis.
Het culinaire rondje omvatte onder andere, Arnhemse meisjes, Haagse Hopjes, Zeeuwse
babbelaars, Gronings lapjeskaas, Drents gehaktsoep, Limburgese morsterdsoep, Kamper
steur, Brabants stoofpotje (incl. bier)m Bossche bollen, Utrechts hernhuttertje, Zuid-hollandse
arretjescake, Friese duumkes en als afsluiting een kaas/worstplanje, met oa Friese met-
worst, Worst met kruidnagel, Groninger metworst, Drents kosterworst, Friese tinjertaler,
Twentse bunkerkaar, Friese nagelkaas, Stolwijker kaas en Noord-hollands kaas (uit Wehre).

Al met al een bijzonder en culinair hoogstaand rondje Nederland, die bij de aanwezigen in
zeer goede smaak viel!

Mirko Egbers
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A.L.T.C. Toppers Toernooi (1)

Op zaterdag 21 mei was de Jan Wissink Hal weer vol met spelers die mee deden met het
jaarlijkse toernooi van de A.L.T.C.

Maar het was dit keer een bijzondere dag aangezien deze dag werd geopend door de burge-
meester van Lochem Bastiaan van ’t Erve.
Maar de burgemeester was niet alleen gekomen voor de opening, dat bleek toen hij Erna
Eilers naar voren haalde om haar levensloop bij de L.T.T.C eens nader te belichten.
Erna is één van de mede oprichtets van de afdeling “sporten voor mensen met een beper-
king” de A.L.T.C.
Al 32 jaar is zij hiermee bezig en dat was de aanleiding om haar te benoemen tot

“Lid in de Orde van Oranje-Nassau”.

Dit was voor haar en veel aanwezige een volkomen verrassing, die niet helemaal zonder
waterlanders door Erna in ontvangst werd genomen.
Ook waren er collega’s, buren en familieleden voor de plechtigheid uitgenodigd, iets waar
Erna al vreemd van opkeek toe ze die in de zaal zag staan.
Na de huldiging door de Burgemeester, werd ze door alle aanwezigen gefeliciteerd en mocht
ze nog een aantal geschenken en veel bloemen in ontvangst nemen.
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A.L.T.C. Toppers Toernooi (2)

Uitslagen van het ALTC Toppers T oernooi 21 mei 2016

Schuiftafeltennis:

Poule A
Yvonne Bakker Litac Lichtenvoorde 1
Rick Ikink Litac Lichtenvoorde 2
Arnold Verhoeven Litac Lichtenvoorde 3
Jeroen Rutjes Litac Lichtenvoorde 4
Rob Ikink Litac Lichtenvoorde 5
Darjan Wamelink De Toekomst 6

5e klasse
1. Wouter Verhoeve          GSV Rijssen
2. Stephan Scholten          GSV Rijssen
3. Gert Jan Bollé               GSVA

6e klasse
1  Mark Hoitink                  Litac Lichtenvoorde
2. Erik te Brake                  t’ Hoftrefpunt
3. Fons Meier                     t’ Hoftrefpunt

Tafeltennis:

2e/3e klasse
1. Jasper Hamberg          TTV Assen
2. Paul van de Oord         GSVA
3. Ellen Otten                   De Tubanten

4e klasse
1. Andries Orré                 De Brug
2. Michiel Kollaart             De Brug
3. Hans Nijmeijer              GSV Rijssen

Poule B
Martijn de Jong REVAS de Peperbus 1
Mark Hofman GSVA 2
Christa Smit De Toekomst 3
Bert Polman De Toekomst 4
Simon dallinga REVAS de Peperbus 5
Annie Pongers De Toekomst 6

Er werd natuurlijk ook nog getafeltennist, want dat was die dag toch ook de bedoeling.
Er waren weer voldoende inschrijvingen en onder de deskundige leiding van Albert ten Hoope
samen met Gerrit en Jolanda Hofland kon er aan het geweldige toernooi worden begonnen.
Ondanks 10 afmeldingen hadden we 43 spelers voor het tafeltennis en 12 spelers voor het
schuiftafeltennis.
Bij het tafeltennis en schuiftafeltennis werd er fel gestreden om de mooie bekers die er te
winnen waren.
Onze eigen spelers waren Geert, Joop, Lienke, Erwin, en Wilco (tafeltennis) en Annie,
Christa, Darjan en Bert  (schuiftafeltennis) gaven zij zich ook niet zomaar gewonnen, maar
de tegenstanders ook niet.
Het schuiftafeltennis was gezien de grote opkomst verdeeld in een A en B klasse.

Tijdens de wedstrijden was er natuurlijk weer onze verloting met weer prachtige prijzen.
Natuurlijk waren er weer vrijwilligers die zorgden voor de inwendige mens.
Koffie met koek bij het binnenkomen en daarna in de pauze soep, broodjes, frikadellen,
kroketten en natuurlijk de gehaktballen, met of zonder brood.

We kunnen dus terug zien op een weer geslaagde dag en volgend jaar doen we het weer.
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Bedrijventoernooi

Tafeltennisvereniging De Toekomst organiseert wederom het jaarlijkse toernooi voor bedrij
ven en organisaties uit de regio Lochem. Bij dit toernooi staat niet alleen sportiviteit, maar

ook gezelligheid hoog in het vaandel. In dit toernooi spelen mannen en vrouwen, ongeacht
hun leeftijd, met én tegen elkaar. Het is tevens een leuke manier om nieuwe contacten te
leggen, dus niet alleen goed voor de ontspanning maar ook voor uw netwerk!
Er wordt getafeltennist op de donderdagavond. De zaal is geopend vanaf 19:45 uur en de
wedstrijden vinden plaats van 20:15 tot ongeveer 22:30 uur. Na afloop bestaat de mogelijkheid
om gezellig na te borrelen in onze sfeervolle kantine.
Er wordt net als voorgaande jaren begonnen met een optionele oefenavond op woensdag 11
januari. De speelrondes vinden plaats op donderdag 19, 26 januari  2 en 9 februari. We spe-
len niet volgens een afvalsysteem, dus alle teams blijven tot het einde toe in het toernooi.
Men kan zich opgeven in teams van 3 personen. Meer spelers per team opgeven mag, u
moet dan zelf onderling het rouleren regelen. Een team mag eventueel ook samengesteld
worden uit personen van verschillende bedrijven of aangevuld worden met vrienden, partners,
buren enzovoort. Een bedrijf of organisatie mag uiteraard ook deelnemen met meerdere
teams.
Uiterste opgavedatum is woensdag 11 januari.
Inschrijven kan door een team van minimaal 3 personen op te geven bij
secretaris@lttcdetoekomst.nl .
Voor vragen kunt u bij Gert Mogezomp (06-10600576) of Jeroen Hoffman (06 – 20137779)
terecht.

Interesse in vrijwilligerswerk?

Informeer eens bij de diverse commissies.
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In memoriam

Naast bovenstaand overleden lid zijn onlangs ook 2 oudleden gestorven die een hoop hebben
betekend voor De Toekomst, te weten: Jan Bosch en Ben Jansen
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Woensdag 22 Juni hadden we ons jaarlijkse uitje van de A.L.T.C. De Toekomst, leden en
vrijwilligers. We gingen naar de Hoge Veluwe. De touringcar stond al klaar op het

Graafschapsterrein. Onze chauffeur Richard zorgde ervoor dat iedereen veilig in de bus
kwam. Gezamenlijk vertrokken we in deze touringcar richting de Hoge Veluwe.
We kwamen aan bij restaurant ‘de Molen’ in Harskamp. Hier genoten we van lekkere koffie of
thee met een broodmaaltijd. Jannie Stegeman werd hier benoemd tot:

Kei van de T oekomst

Jaarlijkse uitje A.L.T.C.

Kanjer!
Vervolgens weer in de bus, met de boswachter dit keer, voor een mooie rit door de omgeving.
De boswachter gaf uitleg over het gebied. Kleinste onderwijzershuisje, radio Kootwijk werd
nog even genoemd en de oefeningen van Defensie kwamen aan bod. Ook staat er de be-
kende echoput, de bestemming van vele schoolreisjes van vroeger.
De Veluwe is het grootste laaglandnatuurterrein van Noord-West Europa, de zandgronden
zijn gevormd door water, ijs en wind. Vroeger werd het gebruikt voor de jacht. Tegenwoordig
voor bijzondere dieren zoals moeffons, edelherten en diverse vogelsoorten. Helaas hebben
weinigen van ons wilde zwijnen of ander wild gezien. In de omgeving is er genoeg te doen. In
Garderen is het zandsculpturenfestijn te bewonderen. Ook het Kröller Muller museum en het
Paleis het Loo zijn een bezoekje waard.
Bij terugkomst bij restaurant ‘de Molen’ ging een borreltje er wel in. Daarna vertrokken we
weer naar Lochem. Hier bij de Daily Inn genoten van een bakje patat met hierbij wat lekkers.
Het was een gezellige dag.

Bedankt organisatie!!

Willemien Harkink



december 2016Toekomst Meppers

39

Team indeling senioren voorjaar 2017

De Toekomst 1 – 3 e divisie
Frank Bruggeman
Rutger Carelse
Marten Adolfsen
Gerben Otten

De Toekomst 2 – Hoofdklasse
Tom Bleumink
Jeroen de Boer
Brenda Veenstra
Ronald Swaters
Erik Ernst

De Toekomst 3 – 1 e klasse
Frans Helmich
Bennie Klein Teeselink
George Oudt
Boris Bosch

De Toekomst 4 – 2 e klasse
Jochem Veldmaat
Richard Veninga
Joni Wendersteyt
Tom de Ronde
Maik Bellmann

De Toekomst 5 – 3 e klasse
Erwin Driessen
Mirko Egbers
Henry Wittenberg
Michelle Zonneveld

De Toekomst 6 – 3 e klasse
Jan Schoolderman
Sjako Beekman
Ronald van Mourik

De Toekomst 7 – 3 e klasse
Sander Schoolderman
Mark Boot
Nico Horstman
Gert Mogezomp

De Toekomst 8 – 3 e klasse
Richard Otten
Reint Broeke
Jeroen Hoffman
Gerbrand Pot

De Toekomst 9 – 4 e klasse
Jan Schrijver
Arend Horstman
(Gerrit Hofland)

De Toekomst 10 – 4 e klasse
Bert Boers
Henk Franssen
Rob Joritsma
Henk Lubberdink

De Toekomst 1 1 – 5e klasse
Cor ten Bokkel
Alie Hofland
Arie Pater

De Toekomst 12 – 5 e klasse
Marco Schepers
Willem Wilgenhof
Erik Kamphuis
Chris Wenneker
Maarten Brunsveld

De Toekomst 13 – 6 e klasse
Albert Enterman
Hans van der Lande
Jan Willem Eilers
Erna Eilers
Laus Halsema



Toekomst Meppers december 2016

40

Lady’s Fun

Zaterdag 2 juli was ons jaarlijkse uitje. Samen zijn we op pad gegaan naar Lievelde, om
een bezoek te brengen aan Kaasboederij Weenink en Erve Kots.

Om de middag goed te beginnen eerst maar een bakkie koffie met krentenwegge, om daarna
de film te bekijken ‘van Gras tot Kaas’. Vervolgens begon de rondleiding over de kaas-
boerderij. Tevens was er een boerenmarkt en natuurlijk werd er ook wat gekocht! Ook het
kaaswinkeltje deed goede zaken. Aan de overkant ligt Erve Kots, hier nog een drankje om
daarna de museumboerderij te bekijken met zijn oude voertuigen, gereedschappen en hoe
het leven op de boerderij vroeger was. Rond het avonduur gingen we aan tafel in de delle.
Een aantal gerechten werden geserveerd in een aangepaste klomp. Al met al keerden we na
een zeer geslaagde middag terug naar Lochem.

Willemien Harkink
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NJMK

Nog nooit in haar bestaan was L.T.T.C. De Toekomst met zoveel jeugdleden vertegen
woordigd in de finales van de Nationale Jeugd Meerkampen.

Maar liefst 6 spelers hadden zich, via meerdere voorrondes, weten te plaatsen voor de eind-
ronde op 4 en 5 juni in Panningen.
Collin Ligt en Stef Koppejan, beiden trainend in Lochem en uitkomend voor TTV Swift uit
Deventer behaalden respectievelijk een hele fraaie 9e plek bij de Jongens Pupillen en 4e plek
bij de Jongens Welpen.
Het behalen van de finale bij de Jongens Kadetten door Tom de Ronde was wel de grootste
verrassing. Ondanks een laatste plaats máár met een overwinning op een topper uit de
Landelijk A-klasse kan teruggekeken worden op een geslaagd weekend.
De jongste deelneemster in de finale, Sara Brouwer, heeft haar huid duur weten te verkopen.
Helaas heeft het geen overwinning opgeleverd maar wel is ze een mooie ervaring rijker.
In de finale van de Meisjes Kadetten was onze vereniging zelfs vertegenwoordigd met 2
deelneemsters, Jessa Buijnink en pupil Emine Ernst. De onderlinge strijd eindigde in een 3-0
overwinning voor Emine. Uiteindelijk is Jessa met 2 overwinningen geëindigd op een keurige
11e plaats.
Voor Emine was de overwinning op Jessa pas het begin van een indrukwekkende zegereeks.
Ondanks dat ze als 2e jaars pupil al mee mocht doen bij de Kadetten, wist ze al haar wed-
strijden te winnen. We willen Emine dan ook van harte feliciteren met het behalen van 1e
plaats bij de Nationale Jeugd Meerkampen en haar uitverkiezing om namens Nederland deel
te mogen nemen aan de Europese Jeugd Kampioenschappen in Zagreb.

foto:Henk Hommes
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Romy Stroeve wint

Op zaterdag 11 juni heeft tafeltennisster
Romy Stroeve (10) een kwalificatie-

toernooi gewonnen in Aalsmeer. Hiermee
verdiende zij als eerstejaars pupil een B-
licentie voor het komende seizoen.
Ook clubgenoot Sven Jeurissen (15) deed
het goed. Hij behoudt straks bij de junioren
zijn B-licentie omdat hij bij de beste acht
eindigde.

trainers bedankt

Op maandag 27-juni 2016 zijn de trai
ners bedankt voor hun inzet tijdens het

afgelopen seizoen. Ieder kind had een
bloem meegenomen, zodat ze met een
grote bos bloemen naar huis konden gaan.

Loesje posters

Wellicht is het een aantal mensen nog
ontgaan, maar sinds enige tijd duiken

er her en der in lochem affiches op om de
Lochemers burgers aan te sporen om te
gaan tafeltennissen.

Tess Stroeve

Op 16 oktober heeft Tess Stroeve, door
het winnen van het ranglijsttoernooi in

Hoorn, haar A-licentie behaald bij de meis-
jes Welpen.
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Affiche Glow in the Dark toernooi
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Vertrek Martijn Spithoven

Tot onze grote spijt gaat Martijn Spithoven ons per 1 januari 2017 verlaten als jeugdtrainer.
Vanaf die datum gaat hij aan de slag als combinatiefunctionaris bij SVE in Utrecht voor 24

uur per week. Van die tijd wordt 60% besteed in de wijk, wat voornamelijk betekent het geven
van (Table Stars) clinics en lessen aan basisschoolkinderen, met het doel die kinderen duur-
zaam aan het sporten te krijgen. De overige 40% van de tijd gaat Martijn besteden aan het
geven van jeugdtraining bij SVE en aan het uitwerken en professionaliseren van beleid bij
SVE, onder andere op het gebied van jeugdwerving en -behoud.

Hoewel de vraag tot ontbinding van de onderlinge afspraken als een volkomen verrassing
binnen kwam, hebben we als bestuur besloten hem deze kans niet te ontnemen.
Martijn werkt namelijk fulltime als tafeltennistrainer en voor hem is het dan ook een ultieme
kans om een contract voor langere tijd van 24 uur per week aan te gaan.

Helaas voor onze vereniging komt deze kans reeds na 4 maanden. Echter hij geeft zijn volle-
dige steun in het vinden van een nieuwe trainer en het verder opzetten van
wervingscampagnes voor de jeugd.
Iets wat voor onze vereniging van groot belang is.

Momenteel zijn we dus ook druk doende een nieuwe jeugdtrainer te vinden voor komend
seizoen, maar we hebben het volste vertrouwen dat dit gaat lukken.

Rest ons nog Martijn heel erg te bedanken voor zijn inzet en veel succes te wensen bij SVE in
Utrecht.

Het bestuur.
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het laatste nieuws het eerst bij

WWW.LTTCDETOEKOMST.NL

en/of

www.facebook.com/LTTCDeToekomst

Affiche nieuwjaarsreceptie
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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

n Competitieindeling cq uitslag voorjaarscompetitie 2017?

n Verslag van de Nieuwjaarsreceptie?

n Wist u dat....?

n Verslag van de winterwandeltocht?

n Uitslag Glow in the dark toernooi?

n Aankondiging / uitslag Ben Wenneker bokaal

n Verslag Oliebollentoernooi

n Uitslag Oliebollentoernooi

n Toernooi verslagen jeugd?

n Wellicht staat uw stukje in het volgende clubblad?
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