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Redactioneel Agenda

Wat kunnen jullie verwachten in dit nummer?

In dit nummer is te lezen dat de Toekomst ook

actief is in de zomermaanden.

Behalve een trainingskamp voor de jeugd, organi-

seerde de jeugdcommisie ook een barbeque voor

alle vrijwilligers die zich afgelopen seizoen  ingezet

hadden voor de jeugd.

De recreanten hadden een ludieke

seizoensopening op de boederij van Gert

Mogezomp. Boerengolf en goed eten bij de gast-

vrije Gert, dat mag vaker georganiseerd worden

wat mij betreft.

Het tafeltennisseizoen is weer begonnen. Ons

eerste team zal zeker de eerste wedstrijden het

zonder captain Remi Beelen moeten doen.

Ook in dit nummer het relaas van zijn voet.

Verder een overzicht van de teams met bonds- en

telefoonnummer.

Bij de Toekomst proberen we een start te maken

met Dynamic Tennis. Op zondag 7 oktober bent U

van harte welkom om een demonstratie bij te

wonen verzorgd door de Dynamic Tennisbond.

Marlies Fleming is moeder geworden van zoon

Zondag 23 september
Clubkampioenschappen senioren.

Zondag 7 oktober             aanvang 14.00 uur
Demonstratie en uitleg Dynamic  Tennis door de

Dynamic Tennis bond in de Jan Wissinkhal. (Tot

ongeveer 15.00 uur.)

Zondag 14 oktober           11.00 uur -13.00 uur
Hal open voor dynamic Tennis op recreatieve

basis. Hierna iedere zondag op dit tijdstip.

Woensdag 28 november   aanvang 20.00 uur
Jan Wissinkhal    Algemene Ledenvergadering.

Mans en tevens in deze Mepper een verslagje van

de bruiloft van Marcel en Susanne.

Dan wil ik een ieder bedanken voor de aan-

geleverde stukken. Het clubblad en de website

blijven zijn waarde behouden indien er van de

activiteiten binnen de club een stukje verschijnt.

Namens de redactie,                    Bart Ebskamp
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Van het bestuur

Wij gaan een defibrillator  (hart massage

instrument) aanschaffen, en willen graag
horen of u een reanimatiecursus heeft
gevolgd en met dit apparaat om kunt gaan.
Als u de cursus heeft gevolgd exclusief
bediening van het apparaat zult u geen

problemen ondervinden om het apparaat te
bedienen dat schijnt vrij eenvoudig te zijn.
Van enkele leden weten wij dat zij de cur-
sus gedaan hebben, toch is het prettig als
wij weten wie hier nog meer in geval van

nood hulp kan bieden. Geef het even door
aan het secretariaat.

Vorig jaar hebben wij de oproep gedaan, om
uw E-mailadres door te geven aan het

secretariaat.
Als u van ons post ontvangt per E-mail
hoeft u het niet nog eens door te geven, het
is wel belangrijk dat u doorgeeft als u adres
veranderd is.

Claske-harmsen@planet.nl

Zijn er zaken die u graag met het bestuur
wilt bespreken, schroom dan niet en laat
het ons weten.

Hartelijke groet
                                       Claske Harmsen

Het is weer voorbij die voor velen niet al

te mooie zomer. Het nieuwe seizoen is
begonnen.
De diverse commissies hebben voor aan-
vang al aardig wat werk verricht. De com-
petities zijn ingedeeld en gestart.

Wij hopen dat het weer een sportieve en
gezellige tijd gaat worden de komende
herfst en winterperiode.
Wij wensen alle commissies en vrijwilligers
succes toe en zijn blij dat ze zich weer

volledig in willen zetten om onze club actief
te houden.
Als u allemaal mee werkt zal dit zeker
lukken. Wij zijn er weer voor u, en hopen
dat u de hal weer veelvuldig zult bezoeken

om energie op te bouwen door lekker
sportief bezig te zijn.

De algemene ledenvergadering is voor dit
jaar vastgesteld op woensdag 28 november

om 20.00 uur in de Jan Wissinkhal..

Gaarne ontvang ik het jaarverslag van de
commissies uiterlijk voor 5 oktober!!  Dan
is er nog tijd om alles te bundelen en te

verzenden naar de leden.

Beste lezers van de Toekomst Nieuwtjes; zoals de poster hiernaast aangeeft, is er binnenkort
weer een actie die voor onze vereniging geld oplevert.
De actie Spek uw clubkas van supermarkt Plus Cornelis in Lochem, is een actie waarbij u

eigenlijk niets bijzonders hoeft te doen, behalve dan uw boodschappen in te slaan bij Plus Cornelis
en de muntjes die u daarbij ontvangt in de daarvoor bedoelde koker (met Toekomst Logo) achter
de kassa te deponeren.
De muntjes krijgt u bij inkopen boven een bepaald bedrag, deze muntjes hebben voor u geen
waarde, maar voor de deelnemende verenigingen des te meer.

De verwachting op dit moment is dat 1 muntje voor de vereniging 1euro op zal leveren.
Soort gelijke acties inmiddels 5 jaar geleden hebben toen voor de vereniging meerdere honder-
den guldens en euros opgeleverd.
Als bestuur van de Toekomst juichen we de actie van Plus Cornelis bijzonder toe en hopen dat
u allen hieraan wilt meewerken zodat we straks weer een leuk extraatje kunnen ontvangen voor

onze club.
                                                                                                                         Albert Enterman.

Plusmarkt actie: Spek onze Clubkas
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gezonde zoon voor Marlies en Johan

Op vrijdag 31 augustus is Marlies

Fleming bevallen van een zoon.

Aangezien de baby in een stuit lag is de

baby middels een keizersnede om 11:19

uur ter wereld gekomen. Bij zijn geboorte

woog hij 3865 gram en was ong. 52 cm

lang.  Zijn naam is: Mans Adriaantje

Revoort. Zijn roepnaam: Mans

Zijn 2e naam is een samenvoeging van

de voornamen van opa (Adrie) en oma

(Jaantje) Fleming.

Als hoewel moeder en zoon (en vader)

het goed maken zal het op zijn vroegst

dinsdag 4 september zijn voordat ze uit

het ziekenhuis ontslagen worden.

                                     Mirko Egbers

De clubkampioenschappen voor senioren is vastgesteld voor zondag 23 september. Via

deze weg hopen we zoveel mogelijk leden te bereiken en daardoor op de hoogte te bren-
gen. Dat lukt echter niet in alle gevallen. Daarom willen we aan de aanvoerders vragen hun
teamgenoten te informeren en via een e- mail of telefonisch de namen aan mij door te geven.
Ook graag de namen van degenen die niet meedoen, we weten dan zeker dat iedereen is
benaderd. De leden die dit nieuwsbericht lezen mogen dat echter ook individueel doen. We

gaan geen spelers plaatsen, het wordt een compleet open loting, wel worden er tussen de
nummers 1 en 2 uit de voorronde kruisfinales gespeeld. Er wordt gespeeld volgens de regels
zoals die in het handboek meerkampen van de NTTB wordt vermeld. Aanvoerders zijn degenen
in de teamsamenstelling als eerste, dus bovenaan het lijstje staan. En voor degenen die al vast
wat sfeer willen proeven, het clubkampioenschap voor jeugdleden is op zaterdag 8 september.

Met een sportieve groet,
 Albert ten Hoopen
 Telf: 0573 - 254982
 E-mail: atenhoopen@hetnet.nl

  23 september clubkampioenschappen senioren
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Remi Beelen kampt met hardnekkige voetblessure

Tafeltennisser  kampt met hardnekkige
voetblessure.

Het eerste team van LTTC De Toekomst komt

volgend seizoen uit in de derde divisie. Het is
echter nog maar de vraag of captain Remi
Beelen ook zal spelen. De tafeltennisser
kampt met een hardnekkige voetblessure.
Beelen (32) is aan zijn bed gekluisterd.

Woensdag werd er in het Nijmeegse Rad-
boud ziekenhuis nog weefsel van zijn voet
gesneden, nadat hij een second opinion had
aangevraagd. ,,Ik zit er nu al een half jaar
mee”. Aldus Beelen. ,,Ze denken in de rich-

ting van een a-typische bacterie. Ik heb er in-
middels zelf een  heel dossier over aange-
legd, maar zal je de details besparen.”.
Na de eerste competitiewedstrijd in januari
had Beelen last van zijn voet. Zal  wel een

blaar of zo zijn, dacht-ie. Maar het ging niet
over. Het werd erger, maar ook weer beter.
,,Dan zei de dermatoloog dat ik er weer op
mocht lopen. Twee dagen later zag het er dan
niet uit en kon ik er niet meer op staan.”

Na een aantal antibioticakuren en onderzoe-
ken besloot Beelen een second opinion te
vragen. ,,Woensdag ben ik naar Nijmegen
geweest en daar zeiden ze inderdaad dat het
niet normaal is voor iemand van mijn leeftijd.

Ze hebben op drie plekken weefsel afgeno-
men, half augustus krijg ik daarvan de uitslag.
In het ergste geval speelt Beelen de komende
najaarscompetitie geen duel. ,,Als een ope-

ratie nodig is, duurt mijn herstel vier tot zes
maanden. Maar er bestaat ook kans dat het
ergste achter de rug is.”

Feit is dat de Toekomst terugvalt van ere-
divisie naar derde divisie. ‘’Als we het heel
hard hadden gespeeld, hadden we een plek
op het hoogste niveau wel kunnen houden,
maar daar was niemand bij gebaat.” De

routinier heeft in elk geval geen moeite met
het lage niveau. ,,Ik heb geen ambities meer,
het gaat mij er alleen om dat de jeugd straks
een goede plek heeft om in te stromen. We

hadden tweede divisie aangevraagd, omdat
er misschien nog iemand bij zou komen,
maar dat is dus niet gebeurd.”
Er is een kans dat Tom Bleumink en Paul van
de Weerthof alsnog op zoek moeten naar een

nieuwe  teamgenoot, maar dan als vervan-
ging van Beelen.

Zoals jullie wellicht weten kampt Remi  al ruim  6 maanden met een onwelwillige voet . Hij heeft

in deze periode meerdere onderzoeken, antibiotica kuren, diverse soorten zalven etc. gehad.
Helaas werd de situatie van zijn voet steeds slechter en kon hij er  niet goed meer op  lopen,
zeker geen langere stukken. Krukken boden even uitkomst in geval van nood. Na een second
opion werd er besloten tot een operatie. Inmiddels geeft Remy weer training en belast hij voor-
zichtig weer zijn voet. Het is te hopen dat hij gevrijwaard blijft van een terugkerende infectie aan

zijn voet. Collin Vredenveldt is bereid gevonden om voor een aantal wedstrijden de plaats van
Beelen in te nemen.
Onderstaand artikel verscheen tijdens de vakantieperiode (3 augustus) in de Stentor. (red.)

Remi Beelen in ongewis over sportieve toekomst.
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Team-indeling najaarscompetitie 2007/2008

Hieronder treffen jullie de teamindeling voor de najaarscompetitie aan.

De bovenste naam van elk team is de aanvoerder. De telefoonnummers zijn uit de ledenlijst.
De bondsnummers zijn uiteraard belangrijk voor het correct invullen van het wedstrijdbriefje.
De boetes van afgelopen seizoen was een record voor ons. Totaal alleen voor de senioren 122
euro.  Laten we dit beter doen en wensen we U allen een plezierige en sportieve competitie toe.

Team 1 3e Divisie Vrijdag
Naam Bondsnummer Licentie Telefoonnummer
Tom Bleumink            2993518 D 06-51328918
Paul v/d Weerthof 2827424 D 0573-254747
Remi Beelen 2773007 B 06 - 14492744

Collin Vredeveldt 37136521‘ 06 - 46208073

Team 2 Hoofdklas Vrijdag
Naam Bondsnummer Licentie Telefoonnummer

Ronald Swaters 1963463             D 0573-253022
Frans Helmich 3007718 D 0575-511154
Ben Kl Teeselink 2282470 D 0575-492648
Guido van Zwieten 3194832 E 0573-257823

Team 3 1e klas  poule 1 Vrijdag
Naam Bondsnummer Licentie Telefoonnummer
Jos Zonneveld 1732676 E 0573-257596
Roland Voppel            3623637 D 0547-351270

Ferdinand van Hilst 3132555 E 06-52012215
SandraBouck 2282488 D 0573-256420
Jolanda Hofland 3820394 0573-255801

Team 4 1e klas poule 3  Vrijdag
Naam Bondsnummer Licentie Telefoonnummer
Jan Voelman 2248808 E 0546-853001
Henri Wittenberg 1307667 E 0573-258184
Frans Snijder 2205931 E 0573-254961

Marten Adolfsen 3521291 0573-256087

Team 5 2e klas  poule 3 Vrijdag
Naam Bondsnummer Licentie Telefoonnummer

Ellen Simmelink 2561646 D 0547-361904
Patrick v. Laarhoven 2248743 E 06-40587725
Mirko Egbers 2672366 F 0545-293559
Johan Heijink 3324089 F 0545-273367
Joni Wendersteijt 3702172 0573-257883

Jeroen de Boer 3820409             0575-546625
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Team 6 2e klas  poule 2 Maandag

Naam Bondsnummer Licentie Telefoonnummer
Jan Schoolderman 3007255 F 0573-252311
Ronald v. Mourik 3554626 F 0545-274919
Sjako Beekman 3608239 F 0575-570082
George Oudt 3822118 - 0573 - 258888

Team 7 2e klas   poule 1 Vrijdag
Naam Bondsnummer Licentie Telefoonnummer
Reint Broeke 2083795 F 0573-253652

Henk Stegeman 2248793 F 0573-453000
Bram Ebskanp 3729726 F 0573-255985
Jochem Veltmaat 2921286 F 06-41838474

Team 8 3e klas  poule 2 Vrijdag
Naam Bondsnummer Licentie Telefoonnummer
Marlies Fleming 2674091 C 06-53582876
Richard Otten 2083753 F 0573-258277
Remco Verwoert 3282106 F 0575-544726

Kees-Jan Snijder 2318425 F 0573-254961
Mark Willems             3194395 F 0573-432028

Team 9 3e klas  poule 1 Vrijdag
Naam Bondsnummer Licentie Telefoonnummer

Erwin Driessen 1909930 F 0573-471200
Jan Bouwmeester 2623765 F 0573-252678
Wim Kl. Baltink 3061885 F 0575-545472
Nico Horstman 3061801 G 0575-517667

Team 10 4e klas  poule 6 Maandag
Naam Bondsnummer Licentie Telefoonnummer
Arend Horstman 0108052 F 0573-253837
Henk Emsbroek 0963672 F 0573-253801

Jan Schrijver 0237924 F 0573-257744
Rino Knippen 2024296 F 0575-552551

Team 11 4e klas poule 1 Maandag

Naam Bondsnummer Licentie Telefoonnummer
Wim Wilgenhof 0813209 H 0573-251821
Jeroen Hoffman 2083779 H 0573-258859
Wim  Voelman 1732642 G 0573-252659
Joop Stokvisch 3521160 H 0573-250991

Team-indeling najaarscompetitie 2007/2008
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Team 12 5e klas   poule 3 Maandag

Naam Bondsnummer Licentie Telefoonnummer
Cor ten Bokkel 1956725 G 06-20069827
Alie Hofland- Fransen1789819 D 0573-251216
Gerrit Wassink 3782952 H 0573-257883

Team 13 5e klas  poule1 Vrijdag
Naam Bondsnummer Licentie Telefoonnummer
Jacqueline Vos 3007734 D 06-41735882
Jara de la Court 3622869 0573-250990

Kim Herold 3520091 0575-527792
Henk Franssen 3133967 H Geheim
Emmy Pater 3194824 D 0573-255659

Team 14 5e klas poule 5 Vrijdag
Naam Bondsnummer  Licentie Telefoonnummer
Albert Enterman 3193585 H 0573-471266
Chris Wenneker 27722344 H 0573-256260
Bart Ebskamp 3729726 G 0573-255985

Michelle Zonneveld 3712208 0573-257596

Team 15 5e klas  poule 4 Vrijdag
Naam Bondsnummer Licentie Telefoonnummer

Jan Wissink 0222979 H 0573-252630
Esther Wissink 2723248 D 0573-491310
Hans v.d. Lande 1762697 H 0573-256458
Jan Vreeman 3796927 H 0573-252631

Team 16 6e klas  poule 2 Vrijdag
Naam Bondsnummer Licentie Telefoonnr
Lienke Freriks 2772475 H 06-45354704
Geert Zeelte 3519799 H 0573-257524

Henk Sloesarwij 0304462 H 0573-252580
Gert Mogezomp 3793165 H 0573-258655

Team 17 6e klas   poule 3 Vrijdag Telefoonnr .

Naam Bondsnummer Licentie
Erna Eilers-Kraan 2828226 D 0573-252703
Chris Schuiling 3007865 H 0573-258813
Gerda Post 3394571 D 0573-258448
Harry Albers 2672374 H 0573-256867

Team-indeling najaarscompetitie 2007/2008
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Verslag alternatieve seizoensopening (1)

Op woensdag 29 augustus 2007 vond de alternatieve seizoensopening van de recreanten

plaats. Deze activiteit, ontsproten uit de breinen van de recreantencommissie, vond
plaats op en rond de boerderij van recreant Gert Mogezomp.

Na ontvangst door Gert en Heleen, waarbij een ieder koffie met een soesje kreeg, nam Chris
Wenneker het woord. De bedoeling van de avond was dat er eerst werd ge-boeren-golf-ed,
en daarna stonden er barbecues klaar om de inwendige mens te voorzien van een lekker
stukje vlees.

Gert nam het woord en vertelde hoe deze variant van het boerengolf werd gespeeld (met
hockeystick en tennisbal). Hij maakte de groepindeling beken, waarna gestart kon worden. De
groepen waren als volgt ingedeeld:

Groep 1:
Gerda Post
Charlotte Enterman
Hans van de Lande
Henk Harmsen

Groep 2:
Bep Geverink
Heleen Mogezomp
Jan Wissink
Albert Enterman

 Groep 3:
Mimi Zweers

Iet Wissink
Gerrit Brunsveld
Mirko Egbers
Groep 4:
Lienke Freriks

Jacqueline Vos
Bart Ebskamp
ChrisWenneker
Hennie Vels

 Groep 5:

Tine Leemkuil
Liesbeth Kok
Wim klein Wassink
Ferdinand van Hilst
Coos Jansen

Groep 6:
Linda Spruit
Rikie Brunsveld
Ben Wenneker
Geert Zeelte

Ben Jansen
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Er waren 12 holes waar de tennisbal in geput moest worden. Groep 1 en 2 starten bij hole 1,
Groep 3 en 4 bij hole 5 en groep 5 en 6 bij hole 9. Op die manier zou iedereen ongeveer gelijk

klaar zijn met het golfen.
De holes waren uitgezet om de boerderij en men moest zelfs dwars door de koeienstal.

Bart moet in de stal zijn bal putten

Gert heeft een hoop koeien in zijn stal

Verslag alternatieve seizoensopening (2)
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Nadat iedereen weer binnen was, werden er vragenlijsten uitgereikt, die men moest beant-

woorden. Nadat de formulieren waren ingeleverd bij Heleen, kon gestart worden met de
barbecue. Het vlees, de salades, stokbrood en saus kwam (zoals vaker het geval is) bij polier
’t Vöske vandaan.De stoelen en de drank werd door de aanwezigen zelf meegenomen van
huis.

Chris trachte de barbecue aan te steken

Een van de drie

barbecues waarop
men het vlees kon
bakken

Tijdens de barbecue werd de einduitslag bekend gemaakt. De score werd bepaald door het
resultaat behaald bij het golfen, de vragen 1 t/m11 en vraag 12.

De winnaar was groep 3, die 13.5 punten bij elkaar gesprokkeld hadden. Ze kregen uit handen
van Heleen een pen met opdruk (Dankzij boerenhand een prachtig platteland (Landbouw
Lochem)).
PS: De recreantentraining start woensdag 5 september 2007 (20:30 - 21:30 (en voor de
doorzetters tot 22:00 uur))

                                                                                                                          Mirko Egbers

Verslag alternatieve seizoensopening (3)
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Op zaterdag 07-07-2007  zijn Marcel Snijder en Susanne Polderman in het huwelijk getre

den.
Om 09:45 vertrok Marcel vanaf zijn ouderlijk huis (de Snijderfarm) onder aanvoering van cere-
moniemeester (Hasib Moukaddim) aan de Hanzeweg  om Susanne (voor deze gelegenheid
had ze overnacht in Hotel De Scheperskamp) op te halen. Met familie en vrienden vertrok het
gezelschap richting het gemeentehuis waar het huwelijk plaats zou vinden.

Om 10:30 vond in het gemeentehuis de huwelijksvoltrekking plaats. De plechtigheid werd
gedaan door een buitengewoon ambtenaar van de Burgerlijke stand (en vriend van de familie
van Susanne). Na leuke anekdotes verteld te hebben gaven Marcel en Susanne na ruim een

half uur elkaar het ja-woord. Nadat ze elkaar hadden gezoend, de ringen bij elkaar werden

omgedaan, hun handtekening in het trouwboekje hadden gezet en de getuigen (Maarten
Polderman, Kees-Jan Snijder Maartje Brouwer en Mirko Egbers) hun handtekening hadden
gezet. Werden beiden gefeliciteerd door familie en vrienden. Na enkele foto's te hebben
gemaakt keerde het gezelschap richting de Snijderfarm.
Het bruidspaar werd door Maarten Polderman en in gezelschap van de fotograaf naar de tuin

bij 't Hof van Gelre gereden, alwaar de bruidsfoto's werden geschoten.
Hierna gingen hun ook naar huize Snijder, alwaar de lunch werd genuttigd. Na de lunch werd
door Kees-Jan een feestboek aan het bruidspaar overhandigd en kregen ze uit handen van
Mirko beiden een cd uitgereikt van hun vrijgezellendag (welke op 2 juni 2007 plaats vond).
Hierna arriveerden de eerste gasten voor de receptie. Na de receptie was er een uitgebreid

warm en koud buffet verzorgd door Jeroen Hoffman ('t Vöske). Hierna tegen 20:00 arriveer-
den de gasten voor de avond, waarbij de muziek verzorgd werd door Jeroen Harmsen en
Margriet Nieuwenhuis.

Huwelijk Marcel en Susanne
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Bestuurs- en commissieleden

Bestuur:
Albert Enterman (voorzitter) 0573-471266

Claske Harmsen-Miedema (secretaris) 0573-251847

(secretariaat@lttcdetoekomst.nl)

Charlotte Enterman (penningmeester) 0573-471266

Chris Wenneker 0573-256260

Jacqueline Vos 06-41735882

Albert ten Hoopen 0573-254982

Bart Ebskamp 0573-255985

Rob van der Zee 0575-521736

Technische Commissie:
Vacante functies

A.L.T.C.-commissie:
Erna Eilers-Kraan (voorzitter) 0573-252703

lienke Freeriks (notuliste) 06-45354704

Arie Pater (secretaris) 0573-255659

Rob van der Zee 0575-521736

Bennie Bannink 0573-252195

Gerda Post 0573-258448

Barcommissie:
Jan Bouwmeester 0573-252678

Chris Wenneker 0573-256260

Financieel manager:
Jan Wissink (o.a. sponsoring) 0573-252630

Jazz-gymnastiek:
Jacqueline Vos 0573-252066

Wedstrijdsecretariaat:
Harry Albers (sen. regio en afdeling)     0573-256867

Henk Brinkerink  (sen. landelijk) 0573-254676

Peter Kamma (jeugd) 0573-257211

Wim Voelman (ondersteuning) 0573-252659

Albert ten Hoopen (ondersteuning) 0573-254982

Schooltafeltennis Commissie:
Henk Emsbroek 0573-253801

Wim Voelman 0573-252659

Remco Verwoert 06-53429656

Schoonmaakcommissie:
Lienke Freriks 06-45354704

Gerrt Zeelte 0573-257524

Kascommissie:
Yvonne Beening t.beening@hccnet.nl

Ferdinand van Hilst 06-52012215

Esther Wissink 0573-491310

Recreantencommissie:
Chris Wenneker (voorzitter) 0573-256260

Iet Wissink (penningmeester) 0573-252630

Liesbeth Kok 0573-253146

Henk Franssen 0575-514207

Redactie:
Bart Ebskamp (redacteur)   0573-255985

Max Ebskamp (corrector)        0573-255985

Linda Spruit (copij) 0545-293559

(redactie@lttcdetoekomst.nl)

Remco Verwoert(advertenties clubblad)  06-53429656

Chris Wenneker (agenda) 0573-256260

Website:
Mirko Egbers (webmaster) 0545-293559

Chris Wenneker (agenda) 0573-256260

Algemene Jeugdcommissie:
Johannes Osterloh (voorzitter) 06-45426584

Ria van Alen (secretaris) 0573-253181

Richard Otten (penningmeester) 06-21828171

Irene Faber (hoofdtrainer) 06-20030686

Peter Kamma (wedstrijdsecretariaat)      0573-257211

Ronald Swaters (externe toernooien)      0573-253022

06-53476386

Albert ten Hoopen(advies/ondersteuning)0573-254982

Remy Beelen (advies/ondersteuning) 06-14492744

Susanne Kamma (coördinator recreatie) 0573-257211

Jacqueline Vos (lid recreatie) 06-41735882

Maike Voskuilen (lid recreatie)

Laurens van Alen (lid recreatie) 0573-253181

Joni Wendersteyt (jeugdvertegenwoordiger)

Jara de la Court (jeugdvertegenwoordiger)

Trainer:
Irene Faber (hoofdtrainer) 06-20030686

Frans Snijder 0573-254961

Henny Vels 0573-257963

Jos Zonneveld 0573-257596

Ferdinand van Hilst 06-52012215

Esther Wissink 0573-491310

Nico Horstman 0575-517667

Remi Beelen                                  06 - 14492744
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Jarigen

Senioren

September 2007
Bennie  Wijnhoud
Chris  Wenneker
Hetty  Steg

Lienke  Freriks
Patrick van Laarhoven
Marlies  Fleming
Erwin  Driessen
Jonah  Kahn

Arie  Pater
Gerda  Post
Frans  Helmich

Oktober 2007

Richard  Otten
Willie  Driezes
Irene  Faber
Henk  Sloesarwij
Corrie ten Bokkel

Gerrit  Wassink
Susanne  Kamma

Jan  Bouwmeester
Hetty  Hoffman
Esther  Wissink
Jeroen  Hoffman
Gerrit  Brunsveld

Erik  Mooy
Johan  Wichers

November 2007
Erna  Eilers-Kraan

Mimi  Zweers-Jansen
Charlotte Enterman
Marcel  Theunissen
Jan  Hagens
Henk  Emsbroek

Jelle  Bosman
Coos  Jansen
Albert ten Hoopen
Gerrit  Hofland
Jolanda  Hofland

Henk  Brinkerink

04-09
12-09
13-09

17-09
21-09
23-09
24-09
25-09

28-09
30-09
30-09

01-10
03-10
03-10
06-10
06-10

11-10
14-10

Jeugd

September
Pjotr  Carelse
Leander  Zimmerman
Mike  Soer

Jelmer  Schepers
Irma  Schoot
Dennis van Alen

Oktober

Maikel de Groot
Marten  Adolfsen

November
 Kira van Londen

07-09
10-09
13-09

13-09
24-09
26-09

14-10
25-10

12-11

14-10
22-10
25-10
26-10
28-10

29-10
30-10

05-11

09-11
09-11
10-11
13-11
17-11

18-11
26-11
27-11
27-11
27-11

29-11

  Ledenmutaties
Verhuisbericht:
Mark Willems
Gentiaan 4
7217 RG Harfsen

Kim Herold
Ida Gerhardsingel 68
7207 CN Zuthpen

Nieuw lid:
George Oudt
Witbol 9
7242 MV Lochem

0573-258888

Collin Vredeveldt
Sansvelthof 21
7205 GH Zutphen

0575-842100

Geboren:
31 augustus
Mans Adriaantje Revoort
Zoon van Marlies Fleming en Johan

Revoort

Bedankjes:
Rob en Joost Brand
Etty Segers

Dynamic Tennis

Zondag 7 oktober 14.00 uur

Demonstratie en uitleg in de Jan Wissinkhal
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Aanvang Dynamic Tennis bij De Toekomst! (1)

De Club van 100 heeft de club een startersset Dynamic Tennis geschonken. 4 rackets,

een net, verrijdbare netposten en 15 ballen.  Maar wat is Dynamic Tennis en hoe wordt het
gespeeld?

Dynamic Tennis is een soort tennis volgens tafeltennisregels, met erg licht materiaal op een
badmintonveld met een badmintonnet op tennishoogte.

Het is gemakkelijk te leren zonder langdurige oefening vooraf en heeft door de lichte materialen
en het relatief kleine speelveld vele mogelijkheden.
De spelregels en de telling staan globaal gelijk aan die van tafeltennis (de oude telling tot de21).
De opslag is altijd onderhands.

Spelregels:
De spelregels volgen in grote lijnen die van het tafeltennis, maar wijken daar ook enigszins van
af. Het enkel- en dubbelspel wordt gespeeld om twee gewonnen games.
Een game gaat tot 21 punten, met een verschil van twee punten.

Iedere speler serveert vijf keer. Bij 20 – 20 wordt om de beurt geserveerd.
Het serveren (bij elke serie van vijf) gaat beurtelings vanuit het linker- en rechterspeelvak.
Bij de opslag moet de bal eerst in of net achter het eigen speelvak stuiten alvorens te slaan.
Bij de opslag laat je de bal  met een korte beweging onderhands stuiten in of net achter het eigen
speelvak alvorens te slaan.

De bal moet dan eerst in het servicevak van de tegenstander (diagonaal) stuiten vóór hij terug-
geslagen mag worden.
Daarna mag je kiezen: direct terugspelen of eerst laten stuiten.

Bij het dubbelspel ben je verplicht om om de beurt te slaan.

Een netservice wordt overgespeeld als de service correct werd gespeeld.
Punten:
U krijgt een punt wanneer de tegenpartij
- de opslag verkeerd uitvoert

- de bal in het net speelt
- de bal buiten het veld speelt
- de bal meer dan 1 x raakt
- de bal tijdens het spelen met het lichaam raakt
- de bal niet terugspeelt.

De opslag (enkelspel):
Opslag vanuit het rechter speelveld. Speler A serveert 5x, vervolgens speler B 5x. Daarna op-
slag vanaf het linker speelveld. Weer beide spelers 5x.
Na het stuiten in het servicevak mag in elke richting worden teruggespeeld.

Uitvoering van de opslag:
Beide voeten achter de achterlijn. De hand met de bal mag zich boven het speelveld bevinden.
De service wordt uitgevoerd met een loodrechte neerwaartse beweging, waarbij het raakpunt
van de bal niet hoger mag zijn dan nethoogte. Na het opstuiten de bal rechtstreeks over het net

spelen.Als bij de service het net wordt geraakt, wordt opnieuw geserveerd, mits de uitvoering
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verder correct was.

Materialen:
Voor Dynamictennis is een speciaal racket ontworpen met een korte steel en een groot blad.
Het is licht van gewicht (tot 225 gram) en voorkomt overbelasting van schouders en armen.

De bal heeft de afmetingen en speleigenschappen van een tennisbal, maar is minder snel en
heeft meer spineffect. Hij is gemaakt van veerkrachtig foam.

Het speelveld heeft de afmetingen van de binnenste belijning van een badmintonveld. De lijnen
van 4 cm breed horen bij het veld.

De vloer moet vlak en hard zijn.

Het net heeft een hoogte van 85 cm en mag maximaal 3 cm doorhangen.

Dynamictennis is een dynamische sport voor iedereen. Jong of oud. Man of vrouw. Het maakt

niet uit. Er is geen onderscheid naar geslacht.

Competitie:
In omgeving zijn verenigingen (o.a. Doetinchem, Winterswijk, Zutphen en Apeldoorn) die in
competitieverband tegen elkaar spelen. Doorgaans worden deze wedstrijden op zondag ge-

speeld.
Er zijn drie leeftijdsklassen:
jeugd tot en met 16 jaar
volwassenen tot 50 jaar
volwassenen ouder dan 50 jaar.

De leeftijdsklassen van de volwassenen worden onderverdeeld in de klassen A, B, C en D,
afhankelijk van de speelsterkte

De sport is zeer snel aan te leren.
Als de regels van een goede warming-up worden gevolgd is er weinig kans op blessures. Er is

niet veel kracht nodig om Dynamictennis te spelen, looptechniek en spelinzicht zijn belangrijker.
Het speelveld is goed te belopen door zijn beperkte afmetingen.
Het spelmateriaal is betaalbaar.
Dynamictennis is geschikt voor iedereen die bewegen wil en kan.

Is uw nieuwsgierigheid gewekt dan kunt U op zondag  7 oktober kennismaken met deze
sport.
De dynamictennisbond geeft dan een demonstratie in onze hal met tekst en uitleg.
Aanvang 14.00 uur.

Er is 1 baan uitgezet in de “nieuwe zaal”. Bij bewezen belangstelling zal het aantal banen
uitgebreid worden. De zaal is doorgaans op de zondag de gehele dag beschikbaar zodat het
ook mogelijk is om op termijn deze sport in competitieverband te beoefenen.
We beginnen  puur rekreatief op de zondagmorgen van 11.00 tot 13.00 uur.  Eerste
zondag 14 oktober. U bent van harte welkom.                                               Bart Ebskamp

Aanvang Dynamic Tennis bij De Toekomst! (2)
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Wist U datjes Bep en Toos

Hey luitjes Het is achter de rug! Wat???? Nou, het trainingskamp.
        Het was voor de kids van de Toekomst echt afzien.
Ze hebben een behoorlijk zwaar weekend achter de rug.
Vrijdagochtend om 9 uur begonnen ze met de trainingen, die pas zondagmiddag rond half 1
afgelopen waren, poef oef hijg steun. Dat was nog niet het einde van alle ellende  ‘sMiddags

stond er nog een toernooi met de senioren van de vereniging op het programma.
Op onze jeugd mogen we best trots zijn , ze hebben zich prima staande weten te houden,
tegen de doorgewinterde senioren.
Niet alleen overdag was het afzien, ook de nachten was voor de meesten een hel(ook al was
het hun eigen wil) Van slapen kwam er dus niets,hoe zou dat nou komen?

Beste mensen, even wil ik vermelden, dat het eten  formidabel was; een dikke pluim voor de
ouders die dit voor ons hebben gedaan.
De volgende kids hebben deze zware last doorstaan:
Lindsey,  Marten, Kevin, Linda , Guido, Jara,  Tamara,   Michelle,  Annamarie,  Dylan, Robbert,
Joni,  Peter,  Frank, Mike, Kim, Emiel, Irma, Joy, .Annemiek en Mirko.

 Nou, zijn dit geen kanjers?  Ik vind van wel.
                                                                                                                                    Susanne

Verslag trainingskamp

De ALTC een dagje naar de dierentuin in Emmen ging. Marleen voor een aantal mensen al

een overnachting had geregeld. Bep bij de apen mocht slapen en Lienke bij de olifanten.
Toos mocht samen met Marleen bij de vlinders slapen. Hadden ze gelukkig een warm plekje.

Bep zich een van de laatste keren voor de vakantie weer opnieuw moest voorstellen want ze
had met de trainingen nogal verstek laten gaan.

Toos de caravan bij Bep had staan en deze s ’morgens om half vijf ophaalde om met haar
gezin naar Denemarken te gaan. Bep niet eens opstond om ze van koffie te voorzien. Ze toch
een hele reis voor de boeg hadden en koffie best lekker zou zijn geweest. Het bed van Bep
waarschijnlijk toch warmer was dan een kopje koffie.

Bep de eerste trainingsavond van het seizoen weer van de partij was. Dit ook geen wonder
was want er was geen training. Er werd namelijk boerengolf gespeeld en daarna een barbe-
cue.

Iet haar schoenen niet goed dicht kon krijgen met de veters die erin zaten. Dit ook geen
wonder was want later bleek dat ze de schoenen van Jan aanhad.

Hennie Vels ook verstand had van kleding wassen. Hij aan Bep vroeg of ze de trui die ze
aanhad verkeerd had gewassen omdat hij aan de korte kant was. Volgens Bep was dit het

model maar ze had er voor de zekerheid toch maar een hemd onder gedaan zodat haar blote
buik niet zichtbaar werd.

                                                                                                          Groetjes Bep en Toos.
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Dag 1: vrijdag 24 augustus.

        Vanmorgen begon het allemaal het trainingskamp!!
Voor de echte UITSLOVERS begon het kamp al om 8.45! Maar zoals gewoonlijk waren er
weer wat mensen later dan 8.45 (ik zal geen namen noemen hoor Lynn, Frank en de Kamma
broertje!). Remy en Martijn waren vandaag de trainers voor de gevorderden. Voor sommige
was het pas de 1e training van de nieuwe naarjaarscompetitie dus was wel even weer wen-

nen. Officieel moest de 1e training om 9.15 beginnen maar liep wat uit.
Eerst gaf Remy een welkomswoordje en zei gelijk hoe laat we begonnen met de training.
Eerst hadden we de 1e afmelding Leander was ziek dus wel jammer dat hij er dit weekend er
niet bij kan zijn.

Verslag trainingskamp (1)

Daarna mochten we ons omkleden. Eerst hadden we een warming up.
We hadden vandaag allemaal thema’s zoals techniek en belangrijk voetenwerk. Je kon daar-

mee punten verdienen voor goeie inzet die is voor de groene trui en goed presteren voor de
gele trui.
De trainingsgroepwas verdeeld over 2 stukken het ene deel gaf Remy de training en op het
andere deel gaf Martijn de training.
Om ongeveer 11.05 hadden we een korte pauze je kreeg een glaasje ranja en je mocht nog

wat fruit pakken.
Om ongeveer 11.30 begonnen we met onze 2e training.
Ons thema was dat voetenwerk het belangrijkste is voor een goede forhandtopspin bal en dat
je van je backhand-  goed naar je forhandhoek loopt.  Annemiek en Irma zorgde om 12.00
voor de lunch we hielden eerst een momentje stilte. Daarna mochten we eten?.
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 Na de lunch rond 13.15 begon onze 3e training de opdracht was om eerst een topspinbal te
spelen daarna de bal openen en de tegenstander speelde een overspinbal. We mochten een

flesje water erbij houden omdat het zo warm was in de zaal. Ik had training van Martijn.
Om 14.15 kwamen de andere deelnemers. En om 14.45 hadden we weer een korte pauze
ondertussen was Irene ook gekomen.
Daarna begon onze 4e  training, Irma ,Lynn, Frank, Annemiek, Peter, Joy,Edgar, Frans trainde
bij Irene in de andere zaal. Lynn,Frank, Annemiek en Frans gaven intervaltraining.  Om 16.15

Verslag trainingskamp (2)

hadden zij pauze en wij gingen nog eventjes
door. We deden wedstrijdtjes hoogste tafel
laagste tafel. Daarna hadden wij pauze.
Ondertussen ging Irene nog even wat vertel-

len . We gingen onze buitenschoenen klaar
zetten en onze flessen die we mee moesten
nemen. Daarna gingen we naar buiten
flessenvoetbal doen. Sommige waren een
fles vergeten maar die deden gewoon mee.

Om 17.30 zat onze 1e dag erop. We gingen
douchen wat VERPLICHT WAS!! Om 18.00
gingen we eten. Je kon kiezen uit groentesoep
en tomatensoep. Er was ook stokbrood en je
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mocht wat drinken nemen. Er waren ook knakwortsjes. De ouders van Annemiek hadden

voor de soep gezorgt.  Daarna hadden paar mensen corvee! Lynn en 4 heren? Joni, Robbert,
Dylan en Kevin. Daarna stond op de planning tenten op zetten. Frans had een partytent mee
en Jos had ook 2 tenten bij zich. Daarmee kon je weer punten mee verdienen.  Daarna kon je
spelletjes spelen of op de laptop van Jacqueline. Jara en Jacqueine vroegen aan mij of het mij
leuk leek om een verslag te schrijven van dit weekend en dat wou ik wel. Dus daarmee was ik

bezig. Daarna maakte Remy de tentenindeling bekend wie bij wie sliep. Het was een super
dag!

Verslag trainingskamp (3)

Trainingsdag 2 zaterdag 25 augustus

Vandaag was het de zwaarste dag van het weekend.
We moesten om 8.00 opstaan, iedereen deed het rustig aan.
Ondertussen ging Jacqueline de tafeldekken en ik ging haar mee helpen.
Om 8.45 hadden we onze ochtendgymastiek dat hadden Ferdinand en Nico in elkaar gezet.

We deden slagbal de groep werd in tweeén gesplitst. Daarna gingen we ontbijten.
Om ongeveer 10  uur begon de 1e training die was verzorgd door Remy en Nico. Eerst
gingen Dylan en Kevin helpen bij de groep van Jos en Ferdinand en later Tamara en ik.
De training van Remy ging om de forhandtopspin en de backhand.
 Iets na elven hadden we onze eerste pauze. Om 11.50 begon te 2e training; we mochten
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later zelf onze oefening kiezen.

Als einde van die training deden we nog een game maar met een opdracht we moesten
spelen met een penhoudingsgreep.
Om 13.15 hadden we lunch pauze ondertussen was Annemiek,Guido, Frans en Mirko ook
gekomen. Later kwam Jos ook nog (vader van Michelle.
Na de Lunch pauze werd de groep in tweeén gesplitst. Er gingen tien spelers met Remy mee

naar de andere zaal. We hadden een fles water mee omdat het een zware training zal wor-
den. We deden paar intervalletjes. Waarbij een onderdeel was forhand tik. Het was een
intersieve training maar ik heb er veel van geleerd. Daarna hadden we eventjes pauze. Na de
pauze hadden we nog ongeveer 3 kwartier training en daarna hadden we een soort toernooi
vorm. Ondertussen was Irene nog gekomen samen met Quinten.

Het was een uur of 16.50; de meeste waren best moe en we hadden ook nog een conditietest
dat was bij sportclub Lochem? .  We maakten eerst een groepfoto.
Daarna begon de test. Je had 12 minuten en je moest zoveel mogelijk rondjes rennen, daar-
mee kon je weer punten verdienen. Iedereen was echt kapot! Irma en ik gingen nog een extra

rondje rennen en bijna op het eind van dat rondje gingen we eventjes een sprintje trekken!

Verslag trainingskamp (4)

Daarna mochten we weer terug naar de hal.

Daar zaten Maaike(moeder Irma) Jacqueline en Susanne. Jaqculine zei tegen ons dat we
eerst gingen eten. Het eten was verzorgd door de moeder van Marten.  Ze had voor ons
macaroni en Lasagne gemaakt. Het was overheerlijk lekker! Als toetje hadden we vanille ijs.
Daarna had Nico nog wat bedacht en dat was een flessenwater gevecht. Jje mocht mee
doen maar je mocht je ook douchen.

Jacqueline deed ook mee en zoals gewoonlijk had ze weer eens een lachbui?. Daarna na-
men Jara, Joni en ik lekker een bakje kopje koffie. ’Savond deed iedereen wat hij zelf wou
doen.
Peter en ik gingen nog even onze game afmaken. Het was een gezellige boel. Ongeveer om
10 uur gingen de eerste naar hun tent. Ze hoefden nog niet te slapen maar ze moesten er wel
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Verslag trainingskamp (5)

gewoon inliggen. En de laatse gingen om 00.30 naar hun tent. De begeleiders dachten dat ze

snel in slaap zouden vallen omdat het een zware dag was en dat ze moe waren. Maar….. bij
de jongens tent veel lawaai en Jacquline er weer uit om te zeggen dat ze zachter moesten
doen omdat er paar mensen wouden slapen. Bij de meisjes tent was het ook een veel lawaai
maar werd wel steeds minder. Het ging nog eventjes door. Op een gegeven moment kon
Jacqueline er niet meer tegen en stuurde 3 mensen naar binnen.

De meisjes hadden erge lol en moesten hard lachen . Het was de mooiste avond van het hele
kamp. Het was een geslaagde  dag.!

Zondag 26 augustus 2007. Trainings dag 3

De laatste dag was aangebroken, vanmorgen werden we wakker gemaakt door Susanne.
Ik was wakker geworden en het was ongeveer 8.15. Susanne stond daar met de fotocamera
en maakte foto’s van de slapende mensen. Om half 9 ging iedereen opstaan en hun slaap-
spullen opruimen. Eerst namen Jara en ik een lekker bakje koffie.

Irene had voor de ochtendgymnastiek gezorgd we gingen onze spieren los maken en kikker-
sprongen maken? Daarna was de opdracht om weer terug hard te lopen.
De punten waren voor de gele trui.
Daarna deden we nog een spel buiten. Ondertussen waren Susanne en Jacquline de tafel
aan het dekken voor het ontbijt. Het was ongeveer half 10 dat we aan het ontbijt zaten. Naar

het ontbijt hielden we een momentje stilte.
Daarna zei Irene wat we eerst moesten gaan doen. Alles moest uit de kleedkamer en in de
rookkamer gezet worden. Irma,Joy, Peter en Emiel hadden training van Irene en de rest had
training van Ferdinand en Remy. Joni en Annemarie zorgde voor de warming-up.
Daarna begon te training. Het ging erom dat je kort serveerde zodat de ander de bal kon

flippen naar de forhand en de andere speelde forehandtopspin en die bal was vrij.
Dat was de 1e oefening. De 2e oefening was dat je zelf mocht weten waar je tegenstander de
bal wou hebben en wat je met de 2e bal deed daarna was die vrij.
Om 11.30 hadden we een korte pauze, daarna begon de 2e training. Iets na half 1 hadden we
lunchpauze.

De lunchpauze was verzorgd door de moeder van Leander, de moeder van Emiel, de moeder
van Kim en de moeder en stiefmoeder van Mike we aten pannenkoeken. Dat was natuurlijk
weer mooi geregeld.
 Er  was vanmorgen door Irene verteld dat we vamiddag een toernooi hadden tegen 22
senioorspelers dat was wel leuk.

Ze kreeg meteen een map met allemaal tekeningen en verhaaltjes zoals Irene en Rogier
gefeliciteerd met jullie zoon en nog veel geluk samen dat vond ze wel leuk. Na het toernooi
werd er een groepsfoto gemaakt van de senioren en de jeugd.
We hadden gelijk de begeleiders bedankt voor het onwijs leuk weekend. De begeleiders van
dit weekend waren: Maaike (moeder Irma) Susanne (moeder Kevin en Dylan), Jacqueline.

alle ouders die gekookt hebben) de trainers Irene, Nico,Ferdinand, Remy, Frans en Jos. Ik
zeg er wel even bij ,Jos en Frans waren dit weekend intervaltrainers bij de B groep.

Het was een geslaagd weekend en in de tenten slapen was erg gezellig. Tot ziens en tot het
volgende trainingskamp!!!!! 2008

                                                                                                                     Michelle Zonneveld.
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 Verslag van de Barbeque (1)

Alle vrijwilligers die zich dit seizoen hadden ingezet voor de jeugd waren uitgenodigd voor

deze barbeque. De barbeque werd gehouden op vrijdagavond 6 juli.
Om 17.00 uur waren de eerste vrijwilligers al aanwezig om alles op te bouwen voor het
barbecuefeest.  Als eerste werd alles naar binnen gesjouwd (drinken enz.)
Na alle spullen binnen te hebben gebracht, hebben we met een paar mensen 2 partytenten
opgebouwd. De eerste partytent was goed gegaan maar de tweede partytent was niet echt

stevig of beter gezegd dat ding was echt gammel. Die hebben we maar gebruikt als rokers-
tent. In de tijd dat de partytenten werden opgezet gingen Lynn en Dennis de tomaten en de
komkommers snijden
Om half 6 kwam de Poelier om het vlees, salades, stokbrood en de satesaus te brengen,
Niet alleen het vlees enzo maar ook kwam hij de barbecue brengen.

Om half 7 waren de meeste mensen bij de club en werd de barbecue feestelijk geopend door

Jacqueline.
Onder het eten en de rest van de avond zorgde Thomas (DJ van Alandra) voor de feestelijke
muziek.
Na de barbecue kreeg iedereen een lekker ijsje.
Na de ijsjes hebben we de tafels en stoelen aan de kant geschoven en hebben we een

karaoke show en disco gehouden. Niet iedereen deed mee aan de Karaoke dat was wel weer
erg jammer. De meeste liedjes werden dan ook maar gezongen door Maaike, Susanne,
Jacqueline en Lynn.
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 Maar later kwamen Joy, Frank en Kira ook

een paar liedjes meezingen.
Net als Leander zou hij een verborgen talent
hebben voor het zingen?
Ook werd de karaoke verzorgd door Tho-
mas, net als de disco die later kwam.

Maar de meeste mensen stonden buiten te
voetballen, te roken, of te praten.
Maar na alles was de avond toch wel erg
geslaagd.
We hopen dat de meeste mensen ook

hebben genoten en de volgende keer weer
komen.

                                Lynn van Ravenzwaaij

 Verslag van de Barbeque (2)
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Een vraaggesprek met...

Voornaam :     Boris

Achternaam : Bosch
Woonplaats : Lochem
Geboorte datum :3 januari 1992

Heb je broers of zussen :
Ja, een zusje.

Heb je nog huisdieren?
Nee

Hoe lang speel je bij de club?
4 jaar.

Speel je competitie? Zo ja welke klasse ?

Ja, ik speelde vorige seizoen 2 klasse.

Hoeveel uur train je in de week?
3 uur.

Wie is het gekste lid van de toekomst?
Die moet nog lid worden

Welke activiteit vind je het leuks bij de
club?

Trainingskampen.

Wat vind je zo leuk aan de club?
De vele  activiteiten die we doen.

Op welke school zit je?
Staring College Lochem.

Wat is je favoriete vak?
Biologie.

Welke vak vind je niet zo leuk?
Duits.

Wat zou je graag later willen worden?

Architect

Wat is je favoriete eten?
Nasi.

     Welke eten vind je niet lekker?:

     Groentes.

      Waar ga je dit jaar op vakantie?
      Egypte.

       Waar kun je niet tegen?
       Katten (langharige).

Ben je ergens bang voor?
Mijn vader en moeder als ze heel erg boos

zijn.

Welke muziek hou je van?
Trench en Techno.

Wat is het mooiste plekje in Lochem ?
Daily-in Koffie & eetwinkel.
www.daily-in.nl .

Wat neem je in elk geval mee naar buiten

als je huis in brand staat ?
PC en Familie.

Wat is je lieveling kleur:
Donker blauw.

Wat is je lieveling drankje?
smirnoff.

Wat is je sterkste punt?

sociaal en samenwerken.

Wat ligt er op je nacht kastje of naast je
bed?
Mijn bril en wekker.

Hoe vond je het interview?:
Ingevuld met een lach.

Wie moet volgende keer in deze rubriek :

Anemiek Roelofs.

Groetjes van,
                                        Jacqueline Vos
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Teamindeling jeugd najaarscompetitie 2007

Meidenteam 1 – coach: Frank Bruggeman & Guido van Zwieten
Annemiek Roelofs

Lynn van Ravenswaaij

Tamara Huigen

Team 1 – coach: Ferdinand van Hilst
Guido van Zwieten

Marten Adolfsen

Joni Wendersteyt

Dylan Kamma

Team 2 – coach: Jacqueline Vos & ?? (wordt nog gezocht)
Boris Bosch (reserve jongensteam 1)

Christiaan v.d. Molen

Michelle Zonneveld (reserve meidenteam 1)

Kevin Kamma

Team 3 – coach: Patrick van Laarhoven & Bram Ebskamp
Jara de la Court

Kim Herold

Leander Zimmerman

Peter Beening

Team 4 – coach: Susanne Kamma
Irma Schoot

Emiel Herkert

Mike Soer

Maaike Visser (reserve)

Team 5 – coach: Jos Zonneveld
Pjotr Carelsen

Rutger Carelsen

Kira van Londen

Joy Ruijmgaart

Thuiswedstrijden worden gespeeld op zaterdag om 14:00 uur.

                                                                                       Peter Kamma  (wedstrijdsecretaris jeugd)

Copy voor het clubblad

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