
Jaarverslagen van het bestuur en van de verschillende commissies 

en afdelingen van LTTC De Toekomst, seizoen 2011-2012 

 
Jaarverslag van het bestuur 

Woensdag 22 augustus bereikte ons het droevige bericht dat onze penningmeester 

Harry Albers was overleden. Harry was niet zomaar een bestuurslid, hij was betrokken 

bij alle geledingen van de LTTC. Harry was bovendien een bijzonder sociaal voelend 

mens, die voortdurend oog had voor de consequenties van bepaalde bestuurlijke keuzes 

en besluiten. Zowel binnen als buiten het bestuur missen we zijn aanwezigheid zeer. 

 

Een paar maanden voor zijn overlijden was Harry getroffen door een lichte beroerte. 

Hoewel hij voor het oog van de buitenwereld redelijk herstelde van die klap, realiseerde 

hij zich dat hij zich minder goed kon concentreren. Het bestuur, dat al langer op zoek 

was naar een nieuwe penningmeester die op korte termijn ook de taken van de 

Financieel Manager kan overnemen, heeft Sandra Schepers bereid gevonden dat zware 

takenpakket uit te gaan voeren. Met enige trots draagt het bestuur Sandra voor als onze 

nieuwe penningmeester. 

 

Ervan uitgaande dat de ALV Sandra’s kandidatuur goedkeurt, dan telt het bestuur weer 

vijf leden. Volgens de statuten van onze LTTC moet het bestuur echter bestaan uit 

‘tenminste zeven meerderjarige leden’. Direct na het vertrek van Chris Wenneker in 

januari 2012 is het bestuur op zoek gegaan naar nieuwe bestuursleden. Helaas leverde 

de zoektocht toen geen nieuwe kandidaten op. In de laatste commissievergadering van 

13 september jongstleden benadrukten de representanten van de verschillende 

afdelingen en commissies andermaal de noodzaak van een volledig bestuur. Onze 

voorzitter heeft inmiddels enkele leden benaderd met de vraag of zij eventueel bereid 

zijn een bestuurstaak op zich te nemen. Twee van hen hebben verklaard daar niet 

onwelwillend tegenover te staan, maar zij willen er nog even over nadenken.  

 

Ook het afgelopen jaar heeft het bestuur minstens één keer per maand vergaderd. 

Daarin werd telkens de stand van zaken binnen de verschillende commissies besproken. 

Naast alle gebruikelijke agendapunten (zoals post en mededelingen van de voorzitter, 

secretaris en penningmeester) had ook het beheer en de verhuur van de hal afgelopen 

jaar voortdurend de aandacht van het bestuur. Dit jaar had zij er een extra groot 

aandachtspunt bij: de voorbereiding en financiering van het 60-jarig jubileum in juni. 

Zonder de inzet van de jubileum-commissieleden Chris W., Jolanda, Sandra B., Jaantje, 

Marlies, Mirko, Reint en Remco waren de feestelijkheden nooit zo soepel verlopen. Het 

bestuur wil hen en de vele andere vrijwilligers nogmaals hartelijk danken voor hun 

inzet. We hebben ’s middags een fantastische tafeltennisdemonstratie gehad – waarvan 

zowel jong als oud met volle teugen van genoten – en ’s avonds werd er tot in de kleine 

uurtjes gefeest.  

 

Naast de viering van het zestigjarig bestaan was een van de hoogtepunten van het 

afgelopen jaar toch wel de uitreiking van de koninklijke onderscheiding aan ons erelid 

Jan Wissink. De aanvraag voor een dergelijke onderscheiding moet ruim van tevoren 

geschieden. Tig formulieren moeten daarvoor worden ingevuld. In een begeleidend 

schrijven moet zorgvuldig worden omschreven waarom nu uitgerekend de 

voorgedragen persoon een lintje zou verdienen. Alle bescheiden moeten vervolgens 



door verschillende mede-aanvragers worden ondertekend. Dan gaat het grote wachten 

beginnen en hoopt men dat er niets voortijdig uitlekt.  

 

Pas enkele dagen voor ons jubileumfeest kreeg het bestuur te horen dat de 

onderscheiding zou worden toegekend. We hadden eerlijk gezegd niet anders verwacht, 

maar toch. Groot was de schok toen we de avond voor het jubileumfeest te horen kregen 

dat Jan plotseling in het ziekenhuis was opgenomen. Door de fantastische medewerking 

van burgemeester Spekreijse en de verpleegkundigen van het Zutphense ziekenhuis kon 

het lintje toch op die zaterdag worden opgespeld. De aanwezigen zullen dit bijzondere 

moment nooit meer vergeten: Na het uitspreken van ‘…daarom meneer Wissink heeft 

het Hare Majesteit behaagd u te benoemen…’ en het opspelden van het lintje, was zelfs 

onze kersverse ridder stil. 

 

Afgelopen jaar heeft ons andermaal geleerd dat er veel toekomst zit in De Toekomst. 

Twee jaar geleden heeft het bestuur besloten dat een van de speerpunten van beleid is 

de groei en het behoud van het aantal jeugdleden. Het bestuur is blij verrast met de 

behaalde resultaten. In 2010 telde onze LTTC bijna geen jeugdleden meer, nu zijn het er 

meer dan 25. Zonder het enthousiasme en de tomeloze inzet van de jeugdcommissie, 

coördinator jeugdtraining Erik Ernst en zijn team en niet te vergeten ons eigen Waldorf 

en Statler – Albert ten Hoopen en Gerrit Hofland - was het nooit gelukt de jeugdafdeling 

nieuw leven in te blazen. Driewerf hulde!  

 

Vorig jaar heeft het bestuur reeds een dringend beroep gedaan op alle leden om een 

steentje bij te dragen om de club draaiende te houden. Te veel en te vaak zijn we 

afhankelijk van dezelfde groep vrijwilligers. Het bestuur kondigde tijdens de afgelopen 

ALV aan leden die regelmatig verstek lieten gaan bij de schoonmaak en het draaien van 

bardiensten individueel aan te spreken. Dat is in enkele gevallen ook gebeurd. De 

praktijk lijkt echter weerbarstig, van de gewenst ‘cultuuromslag’ is helaas nog niet bij 

iedereen sprake. De schoonmaak en de bezetting van de bar blijft in sommige gevallen 

een punt van zorg. Het bestuur zal blijven streven naar een zoveel mogelijk participatie 

van alle leden. 

 

Sinds een klein jaar wordt de JW-hal bij wijze van experiment en onder strikte 

voorwaarden opengesteld voor feesten en dergelijke. De clubkas is er het afgelopen jaar 

redelijk mee gespekt en we hebben er goodwill en een nog grotere naamsbekendheid 

mee bereikt. Voor de vrijwilligers achter de bar en/of zij die een tafeltennisactiviteit 

begeleiden is het echter een hele investering. Het bestuur is zich goed bewust van de 

hoeveelheid tijd en inzet die de verhuur van de zaal kost en zal nauwlettend de vinger 

aan de pols houden wat betreft de kosten en de baten. 

 

Alle plussen en minnen tegen elkaar wegstrepend, kijkt het bestuur tevreden terug op 

de resultaten van het afgelopen jaar. Toch zien wij ook dat er nog ontzettend veel zaken 

moeten worden afgerond of worden aangepakt. De kritiek die af en toe in onze richting 

wordt geuit, is zeker niet aan dovemansoren gericht. Sommige leden lijken zich echter 

niet te beseffen hoeveel tijd het kost eer zaken gerealiseerd kunnen worden. Bovendien 

komen er voortdurend nieuwe vraagstukken en uitdagingen bij. Om met positieve zaken 

te beginnen: De Sponsorcommissie heeft zich onlangs weten te versterken met Jeroen 

Hoffman. Bovendien spelen alle competitiespelers sinds kort in een schitterend tenue 

van onze hoofdsponsor Hoveniersbedrijf M. Schepers. Het eerste team heeft zelfs een 



bijpassend trainingspak in ontvangst mogen nemen. Het duurde even, maar dan heb je 

ook wat. Het onderhoud en het beheer is en blijft een van de belangrijkste portefeuilles 

waarmee het bestuur zich de komende tijd intensief zal gaan bezighouden. Enkele 

onderdelen van het gebouw – bijvoorbeeld het dak – en de voorzieningen – de douches 

en de keuken – schreeuwen om herstel, renovatie en/of vernieuwing. Voor de aanleg 

van een multifunctionele sportvloer in de grote hal hebben we onlangs een cheque van 

10.000 euro mogen uitvangen uit het Coöperatiefonds van de Rabobank Graafschap-

Noord. We komen nog een flink bedrag tekort willen we daadwerkelijk een dergelijke 

vloer kunnen realiseren. De aanleg moet voor 1 september 2013 plaatsvinden. Er is dus 

nog het nodige werk aan de winkel. 

 

Dit verslag wil ik graag besluiten met de woorden waarmee ik vorig jaar het jaarverslag 

van het bestuur ook afsloot: ‘Mooie plannen of niet, het bestuur is en blijft volledig 

afhankelijk van de vrijwilligers binnen de club. (…) Hulde voor die mensen!’ 

 

Namens het bestuur, Jonn van Zuthem 

 

Jaarverslag recreanten woensdagavond 

Het seizoen 2011-2012 is weer voorbij en het wordt dan tijd om de balans op te maken. 

De trainingsavonden worden steeds meer bezocht. Het kwam dan ook vaker voor dat er 

gedubbeld moest worden of dat er twee trainingsgroepen moesten worden 

samengesteld. Dit wordt mede veroorzaakt doordat er getraind wordt in de kleine zaal. 

In de grote zaal speelt namelijk de ALTC. De oplossing is gekozen door van zaal te ruilen 

en vanaf half negen kan er in de grote zaal worden getraind. Omdat Henk Franssen niet 

iedere woensdagavond wilde trainen is een verzoek gedaan aan een aantal mensen van 

de club om hem te helpen. Resultaat vijf trainers extra.  

 

De recreanten zijn begonnen met een bezoek van tafeltennisclub Stedebroec aan onze 

vereniging. Een jaarlijkse uitwisseling één keer per jaar komt Stedebroec hier en het jaar 

daarop gaan wij bij hen op bezoek. Het bezoekje was in het weekend van 10 september. 

Geweldig weekend met veel sfeer en leuke wedstrijden. 

 

Woensdagavond 12 oktober werd een Italiaanse avond georganiseerd. De kantine was 

aangekleed in Italiaanse sfeer. Daarbij een Italiaans buffet en de avond was compleet. 

 

Enige maanden later was het Kerstjokeren en –klaverjassen. 42 kaarters deden er mee. 

Een volle kantine. 1e prijs klaverjassen was voor Reint Broeke, 1e prijs jokeren was voor 

Jetty Schippers. Allebei kregen ze een vleespakket gesponsord door ’t Vöske.  

 

Het Kerstdiner werd voor de tweede maal gehouden in de kantine, die was omgetoverd 

in Kerstsfeer. Een voortreffelijk diner wederom gemaakt door onze huiskok Chris S. met 

assistentie van Corine van Zuthem. Gelijk een viersterren diner. De gasten waren dan 

ook dik tevreden. Volgend jaar weer? 

 

Tien dagen daarna werd het jaarlijkse oliebollentoernooi gehouden. De toernooileiding 

was in handen van Henk Franssen. Het was een toernooi waarbij een plastic bekertje, 

met daarop dobbelstenen, van de tafel moest worden geschoten. Het aantal ogen van de 

dobbelsteen was het aantal gewonnen punten. Niet iedereen kan dit waarderen, maar 

het leuke ervan is, dat iemand de prijs won die nog nooit een partijtje had gewonnen.  



 

Tijdens de Nieuwjaarsreceptie werd wederom de Oliebol-trofee uitgereikt. De trofee 

voor iemand die afgelopen seizoen veel voor de club heeft betekend. Mirko Egbers en 

Jacqueline Vos waren de gelukkigen.  

 

De jaarlijkse winterwandeling, gehouden in februari, was dit keer in de omgeving van 

Exel. De wandelleiding was in handen van Henk Harmsen. Na afloop was er een heerlijk 

stamppottenbuffet in de kantine. 

 

Op woensdag 14 maart hadden we, na de training, een Gourmet-party wederom in de 

kantine. Op allerhande gourmetstellen werd er gebakken. Aangevuld met stokbrood en 

frutseltjes was het een heerlijke maaltijd. Ondertussen was de eerste ronde al gespeeld 

voor het Ben Wenneker-toernooi. De eindronde werd gespeeld op 4 april. In de finale 

poule werd Frans Snijder de winnaar. 

 

Het Paaskaarten (klaverjassen en jokeren) werd op Goede Vrijdag gehouden. Totaal 34 

personen namen eraan deel.  

 

Het laatste onderdeel van dit seizoen was het uitje naar de Floriade op zaterdag 9 juni. 

Met een bus van Ter Doest zijn 44 recreanten en ‘aanhang’ naar Venlo geweest. De hele 

dag was men vrij om te gaan en staan waar men wilde. Op de terugtocht hebben we een 

Bourgondisch buffet gehad in Hoenderlo bij de Ruggestee. Aan een prettige dag kwam 

een vervelend staartje doordat Coos Jansen van een trap viel en de pols brak. Gelukkig is 

ze op moment van dit schrijven aan de beterende hand. 

 

Al met al, we hebben weer een druk seizoen gehad met allerlei gezellige dingen naast de 

wekelijkse trainingen. We bedanken iedereen die zich heeft ingezet dit afgelopen 

seizoen. 

 

Namens de Recreanten, Iet Wissink 

 

Jaarverslag van de ALTC 

Ook dit jaar was het voor ALTC-commissie weer een jaar met ups en downs. Helaas 

moest een aantal spelers, om diverse redenen, stoppen met het sporten. De leden die 

zijn gestopt zijn: Bennie Bannink, Marleen van der Most, Jaap Bood, Hermien Kleinsman, 

Bram Kamphuis en Jitka Behunkova. Maar gelukkig kwamen er ook weer nieuwe (jeugd) 

spelers bij. Deze nieuwe leden zijn: Jitske Aarsen, Sharon Cohen, Jan Peter Fransen en 

Betti Müller. Als nieuwe vrijwilligers hebben zich aangemeld: Anja Greutink, Coos 

Jansen, Henk Brinkerink en Bennie Vrielink. Helaas moest Darjan Wameling door 

plotseling overlijden afscheid nemen van zijn moeder, enkele leden van de ALTC zijn 

naar de begrafenis geweest. 

 

Voor het jaarlijkse uitstapje op 1 juni 2011 was veel belangstelling zodat de bus goed 

gevuld kon vertrekken. De rit voerde door de prachtige Achterhoek en het Montferland 

via Duitsland naar Nijmegen. Er werd nog een tussenstop gemaakt bij het restaurant 

“Juffrouw Tok” in Didam. Tijdens deze stop werd door Chris Schuiling de “Kei van de 

Toekomst” uitgereikt aan Erna Eilers. Erna was zeer verrast dat zij deze keer de Kei was, 

maar de commissie vond dat ze deze zeer zeker verdiend had. In Nijmegen gingen we 

aan boord van de pannenkoekenboot en tijdens de vaart van 2 1/2 uur kon men zich te 



goed doen aan pannenkoeken, zoveel je maar op kon. Iedereen was zeer tevreden en 

vond het weer een geweldige dag.  

 

Op de vrijwilligersmiddag op 25 juni 2011 waren Geert en Iet niet aanwezig, omdat die 

naar Griekenland waren. Op deze vrijwilligersmiddag kwamen er tijdens de vergadering 

weinig zaken naar voren die het vermelden waard zijn, alles verliep verder prima. Na 

deze korte vergadering was er voor de vrijwilligers een buffet klaargezet geheel gratis 

verzorgd door Jeroen Hoffman. Een geweldige geste van Jeroen waar we hem zeer 

dankbaar voor waren.  

 

Sinds kort hebben we een paar jeugdleden bij de vereniging, die wat extra aandacht 

nodig hebben. Er is afgesproken dat we, op verzoek, om 19.00 uur met de training gaan 

beginnen en deze dan eindigt op 20.00 uur, zodat de kinderen niet zo laat over straat 

hoeven. Op dit moment worden die begeleid door Geert Zeelte, maar deze geeft aan dat 

niet alleen te kunnen, zeker niet als hij ook nog af en toe moet ballenrapen en de 

bardienst moet doen. Gezocht wordt er dus nog naar een extra kracht om Geert te 

helpen. De door Geert opgezette training/spel vergt veel tijd en daarom zal Arie hem 

wat helpen als hij op tijd (vanuit zijn werk) in de hal kan zijn. De training van de 

jeugdleden gaat nu toch wat beter, omdat Arie en Geert een andere opzet hebben 

uitgeprobeerd. Voordat de spelers met de echte training beginnen, wordt er eerst een 

warming up gegeven die ervoor zorgt dat de spelers tijdens de training wat rustiger zijn. 

Deze opzet werkt volgens Geert prima en zal ervoor zorgen dat de druk voor de 

begeleiders wat minder wordt. 

 

Willemien was benaderd voor het assisteren van de training voor onze nieuwe 

jeugdleden. Ze wil dit eventueel wel doen, echter niet op iedere woensdagavond maar 

om de week. Helaas hoorden we toen dat Willemien is gevallen en ze heeft daarbij haar 

pols gebroken. Daardoor kan ze helaas een langere tijd de gemaakte afspraak niet 

nakomen. In de laatste ballenrapersvergadering op 16 juni 2012 is het volgende 

besloten. Daar deze spelers erg veel aandacht vragen, heeft Willemien Harkink zich 

bereid verklaard om Geert en Arie voorlopig 1 keer per maand te assisteren. Het is fijn 

dat we er ook wat jonge aanwas bij krijgen, maar we moeten er wel aan denken of wij 

genoeg mankracht hebben om deze te begeleiden. Iedereen die denkt te kunnen helpen 

bij deze jeugdleden kan zich daarvoor aanmelden bij Arie. 

 

Een ander punt van aandacht is het vervoer met de taxi van o.a. Erik die op woensdag 

soms al om 18.30 uur bij de hal is, terwijl de hal pas om 19.00 uur open gaat. We gaan dit 

de komende tijd goed volgen en als blijkt dat er geen verbetering is, gaan we de 

betrokken instanties hierover benaderen.  

 

Rob heeft gevraagd aan Riet en Gerrie of die het wedstrijdsecretariaat willen doen. Riet 

en Gerrie hebben helaas beiden afgezegd. Het wedstrijdsecretariaat houdt in: Dat deze 

persoon zorgt voor de verwerking van alle binnenkomende formulieren voor 

toernooien. Het vervoer regelt naar de toernooien en het innen van de inschrijfgelden. 

Tevens zal het wedstrijdsecretariaat worden ingeschakeld bij onze eigen toernooien. 

Door deze afwijzing heeft Rob gevraagd of Arie het misschien wil doen naast zijn functie 

als trainer. Arie heeft hierop positief gereageerd. 

  



Onze sinterklaasavond is goed verlopen en iedereen had het reuze naar z’n zin. 

Sinterklaas kwam per tandem de sporthal binnen, wat toch nog een hele opgave was 

voor iemand met zo’n hoge leeftijd. In de loop van de avond klonk er een vreselijke 

harde knal die afkomstig bleek te zijn van de achterband van de tandem waarmee 

Sinterklaas was gekomen. Er werd gedacht dat dit vooraf was geregeld, maar dat was 

beslist niet zo. Verder werd er luidkeels gezongen onder begeleiding van Gerrit Hulshof 

op zijn accordeon.  

  

Het Jan Ubels toernooi is weer prima verlopen en we hebben weer goed verkocht tijdens 

de verloting. De volgende wedstrijden zijn op 18 februari in Beltrum, 24 maart in 

Bentelo en 14 april in Zwolle. Op 14 april was de laatste wedstrijd van het Jan Ubels 

toernooi in Zwolle. De accommodatie die was geregeld voor dit toernooi was beneden 

de maat, zo was er te weinig ruimte en geen catering. De organisatie moet dit soort 

zaken proberen te voorkomen, anders gaat dit ten koste van dit gezellige toernooi.   

 

Erna, Geert en Rob zijn donderdag 16 februari naar ‘De Lichtenvoorde” in Lichtenvoorde 

geweest. Geert had daar ooit aangekaart of zij misschien een bijdrage konden leveren 

voor de Special Olympics spelen in Den Bosch op 1 t/m 3 juni 2012. Voor de Spelen in 

Athene hebben we ook al een bijdrage gehad en ook nu hebben we weer een kleine 

bijdrage ontvangen voor onze spelers. Tevens hebben we afgesproken dat we een keer 

zouden helpen bij het opzetten van tafeltennis bij De Lichtenvoorde. 

 

Arie en Rob zijn naar het Sportcafé van de sportraad Lochem geweest, waar werd 

gesproken over een VCP (Vertrouwens Contact Persoon). Het wordt verplicht gesteld 

dat er een dergelijke persoon binnen de vereniging aanwezig is. Deze persoon moet 

hiervoor een opleiding volgen. Helaas was er niemand van het hoofdbestuur aanwezig 

bij de bijeenkomst van het Sportcafé, terwijl het iets is voor de gehele vereniging. Rob 

heeft de gegevens over deze VCP doorgestuurd naar het hoofdbestuur, zodat die het 

verder kunnen opnemen. 

 

Er is een mail binnengekomen van het hoofdbestuur waarin wordt meegedeeld dat de 

kantine/sporthal nu ook gebruikt kan worden (als proef) voor andere zaken als een 

wedstrijd. In de bestuurskamer ligt een map waarin het gebruik van de hal staat 

vermeld, iedereen die gebruik wil maken van de hal moet dit aanvragen bij Jochem 

Veltmaat. Ook vergaderingen en toernooien moeten op deze wijze worden gemeld. 

 

Koos Jansen heeft gemeld per 1 april 2012 te gaan stoppen met het koffie zetten. Er 

moet dus een vervanger komen. Riet Pongers heeft zich bereid verklaard met ingang van 

het nieuwe speelseizoen deze taak op zich te nemen. Door deze verandering moet ook 

het ballenrapersschema worden aangepast, aangezien Riet niet tegelijkertijd ballen kan 

rapen en koffie schenken. Vanaf 22 augustus 2012 gaan we ook de aanvangstijd van de 

ALTC-vergadering aanpassen, deze wordt verplaatst van 19.30 uur naar 20.00 uur.  

 

Ons jaarlijkse uitstapje ging dit jaar naar het Allwetter Zoo in Münster (Duitsland). 

Aangezien het vorig jaar prima was verlopen met de rolstoelbus van “Ter Doest” willen 

we dit nu elk jaar gaan doen. Het is veel leuker dat alle personen gezellig bij elkaar zitten 

i.p.v. de ene helft in een bus en de rest in de rolstoelbus. Het uitstapje was op 27 juni en 

we zijn vertrokken vanaf het Graafschapterrein-Prins Bernhardweg in Lochem en dus 

niet vanaf de hal. Tijdens het etentje na het bezoek aan de Allwetter Zoo, reikte Chris 



Schuiling weer de “Kei van de Toekomst” uit aan twee personen die daar totaal niet op 

gerekend hadden. Deze twee personen waren Gerrie Vels en Rob van der Zee. 

 

In het weekend van 1 t/m 3 juni gingen vijf van onze spelers naar de Special Olympics in 

Den Bosch met als coach Mirko Egbers en Esther Wissink. De Spelen in Den Bosch zijn 

de voorrondes om eventueel weer ingeloot te worden voor de World Summer Games. 

Ook voor deze spelen was de assistentie gevraagd van Willemien Harkink, maar door de 

eerder genoemde val ging dat helaas voor haar niet door. 

  

Op 2 maart was er een vergadering belegd door het hoofdbestuur waarbij van een aantal 

vertegenwoordigers van diverse commissies ook aanwezig waren. Het verslag van deze 

vergadering is door alle commissieleden gelezen en niemand had hier nog op of 

aanmerkingen over. 

  

Op ons toernooi op 12 mei was besloten dat we op deze dag taart gaan verkopen waarbij 

de gehele opbrengst voor de spelers en coaches is die het weekend naar Den Bosch gaan. 

Op deze manier kunnen we de kosten wat drukken voor deze mensen die voor dit 

weekend al € 60,00 per persoon zelf moesten betalen. Jan en Wim namen andermaal de 

wedstrijdleiding op zich en Arie zorgde weer voor de schuivers. We hadden weer een 

goed gevulde tafel voor de verloting.  

 

Op 21 april zijn Rieki en Geert naar een vergadering geweest van de NTTB in 

Nieuwegein. Het volledige verslag van deze bijeenkomst kunt u opvragen bij de 

secretaris van de ALTC. 

 

Arie en Rob zijn op 26 april naar Papendal geweest voor een vergadering van de Expert-

groep. Arie gaf een samenvatting wat er die avond besproken is en is van mening dat we 

voorlopig moeten deelnemen aan deze bijeenkomsten. Het volledige verslag van deze 

bijeenkomst kunt u opvragen bij de secretaris van de ALTC. 

 

Namens de ALTC, Rob van Zee 

  

Jaarverslag van de jeugdcommissie 

Afgelopen jaar stond in het teken van groei en behoud van het aantal leden. Om de groei 

te bevorderen, hebben we het table stars-project ingezet, een scholierentoernooi 

gehouden en diverse instuifmiddagen gehad op de woensdag. Om het table stars-project 

– een initiatief van de NTTB – tot een succes te maken, zijn gemiddeld zeven vrijwilligers 

per keer langs alle scholen in Lochem (m.u.v. de Prins Hendrik en De Rank) geweest om 

daar de leerlingen tijdens de gymles kennis te laten maken met tafeltennis. Mede 

hierdoor is het aantal jeugdleden het afgelopen jaar gegroeid tot bijna dertig.  

 

Naast behoud en groei was ook het verbeteren van het spelniveau een speerpunt. 

Hiervoor zijn verschillende trainingsgroepen opgezet waar zowel plek is voor de 

recreatieve spelers als voor de talenten. Elk kind kan bij LTTC de Toekomst in elk geval 

twee keer in de week trainen. In totaal worden er drie trainingen per week aangeboden. 

Elke training heeft minimaal één trainer én diverse volwassen competitiespelers als 

sparringpartner. Daarnaast zijn er diverse keren trainingsdagen aangeboden. Het 

verbeteren van het niveau heeft onder meer geleid tot het toelaten van twee welpen 



meisjes van onze club bij de regionale bondstraining. Ook zijn zij geselecteerd voor de 

individuele training van afdeling Oost.  

 

Afgelopen jaar heeft De Toekomst-jeugd massaal meegedaan aan de afdelings-

kampioenschappen. Voor velen was dit de eerste kennismaking met 

toernooiwedstrijden. Dat onze jeugdleden zich stuk voor stuk goed ontwikkelen, blijkt 

wel uit het feit dat drie van onze welpen inmiddels zijn doorgedrongen tot de 

kwartfinales van de Nationale Jeugdmeerkampen. Verder mochten afgelopen jaar twee 

van onze jongens acteren op internationaal niveau. Zij werden namens afdeling Oost 

uitgezonden naar het Euregiotoernooi in Duitsland. Twee meisjeswelpen deden mee aan 

de Nationale Jeugdcup, een tweedaags toernooi op sportcentrum Papendal.  

 

In de competitie staat ons eerste jeugdteam – na begin dit jaar ook al bovenin te hebben 

meegedraaid – fier bovenaan in de 5e klasse. Het tweede jeugdteam dat voor het eerst in 

deze samenstelling speelt, deelt op het moment een tweede plek in dezelfde klasse. De 

starters moeten nog wennen aan de competitie. Wat opvalt is dat LTTC De Toekomst de 

jongste spelers in de competitie heeft. Alleen maar welpen en pupillen. Hiervan kunnen 

we dus nog het één en ander verwachten.  

 

Naast tafeltennis was er ook ruimte voor andere ontspanning. De jeugdcommissie 

zorgde na afloop van een trainingsdag bijvoorbeeld voor film en patat én is een keer 

gaan bowlen als afsluiting van het seizoen. Daarnaast is er een weekendkamp 

georganiseerd vol met fun-activiteiten. Dat de betrokkenheid van de jeugd bij de club 

groot is, bleek wel uit het feit dat alle jeugdleden hier aan meededen. Samengevat was 

afgelopen jaar succesvol. De Toekomst heeft met haar jeugd de toekomst in handen.  

 

Namens de jeugdcommissie, Jolanda Hofland 

 

Jaarverslag van de technische commissie 

In de najaarscompetitie 2011 werd gestart met 18 teams. Daarvan werd team 10 (Jan 

Schrijver, Arend Horstman, Gerrit Hofland en Rino Knippen) kampioen en degradeerden 

de teams 4, 9 en 16. Het eerste team behaalde een keurige derde plaats in de landelijke 

derde divisie. 

 

In de voorjaarscompetitie 2012 traden we met 16 teams in het strijdperk. Team 10 

(Richard Otten, Jeroen Hoffman, Jan Bouwmeester en Wim Wilgenhof) werd kampioen 

en team 10 degradeerde. Ook nu weer haalde het eerste team een derde plaats in de 

landelijke derde divisie. 

 

Het hoogste percentage bij de vrouwen had Marlies Fleming met 70 procent in de 

tweede klasse. Bij de heren was dat Richard Otten met liefst 96 procent in de vierde 

klasse. 

 

Verder hebben we de Clubkampioenschappen georganiseerd. Clubkampioen werd Erik 

Ernst, die in de laatste partij in de finalepoule Tom Bleumink versloeg. Bij de dames 

versloeg Marlies Fleming, na eerst met 2-0 te hebben achtergestaan, in een zinderende 

eindstrijd Emmy Pater.  

 



Aan het begin van de beide competitieronden hebben we oefenwedstrijden gespeeld 

tegen respectievelijk Hatac uit Haaksbergen en tegen TTV Rijssen. Ook werd er 

onderling door de verschillende De Toekomst-teams per klasse geoefend. 

 

Voorts heeft de TC een wederom uiterst gezellige Nacht van De Toekomst georganiseerd 

en is er voor het eerst gestart met een bedrijvencompetitie. De Nacht van De Toekomst 

werd gewonnen door Paul van de Weerthof, het bedrijventoernooi door Hoveniers-

bedrijf M. Schepers. 

 

Namens de technische commissie, Gerrit Hofland 

  

 

 

 

 


