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Gegevens

Zonnescherm?

Strandhanddoek?

Vakantieplannen?

Tuinset?

Strandbal?

Informeer eerst bij onze
adverteerders!

Redactioneel

In dit goed gevulde clubblad traditiegetrouw
de kerst- en nieuwjaarswensen die u allen
heeft kunnen plaatsen. Ook de eind-
standen, percentages en de voorlopige
teamindelingen voor het volgend seizoen
zijn weer opgenomen in dit nummer. Verder
een verslag van de jaarlijkse leden-
vergadering van de Toekomst en van de
jaarvergadering van de club van 100.
Ik wil iedereen bedanken voor het leveren
van stukjes van activiteiten binnen onze
vereniging; waaronder de Sinterklaasviering
van de ALTC en het uitje van ladys fun.
Tot slot wens ik u namens de redaktie
prettige kerstdagen en een gelukkig en
sportief 2008 toe.
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Van het bestuur

hartproblemen heeft. Mensen die een AED
cursus hebben gedaan weten precies hoe
hij werkt en wat je er mee kunt doen. Wij
weten nog steeds niet hoeveel mensen
deze cursus gedaan hebben, dat willen we
nog graag van u horen.

Dynamictennis is door een aantal van u al
gespeeld met veel enthousiasme, maar we
hopen dat er onder u nog meer mensen zijn
die dit spelletje eens willen uit proberen. Nu
kan dat nog op de zondagochtend van
11.00 – 13.00 uur. Wij willen u half januari
de mogelijkheid bieden om op de
donderdagavond vanaf 21.00 uur ook het
spel te spelen.
De algemene ledenvergadering is goed
verlopen, ieder jaar hopen we dat er wat
meer belangstelling voor komt. Toch zijn we
blij met de mensen die geweest zijn. Het
verslag leest u elders in het blad.

Wij als bestuur willen u hartelijk danken
voor het vertrouwen in ons gesteld het
afgelopen jaar, en hopen dat wij u het
komende jaar weer sportief tegen zullen
komen
Namens het bestuur Claske Harmsen

De tijd gaat snel, we naderen al weer het
einde van het jaar 2007.
Als bestuur wensen wij u prettige en
sfeervolle feestdagen.
Wij hopen u allemaal weer te kunnen
begroeten in het nieuwe jaar op de
Nieuwjaarsreceptie op 11 januari 2008 om
20.00 uur.
Mocht het u op een of andere manier niet
lukken om aanwezig te zijn, dan wensen
wij u nu alvast een heel voorspoedig,
gezond en sportief 2008 toe.

Wij hebben van de club van 100 een
tweetal cadeautjes ontvangen, waar we
ontzettend blij mee zijn.

De Beamer is het eerste cadeau, vooral
bij de trainingen van de jeugd kan dit een
prachtig hulp middel zijn. Voor hen die niet
weten wat een beamer is, het is een
computer gestuurde projectie apparaat. Er
kunnen  beelden met een camera opgeno-
men worden, bijvoorbeeld van de training,
en dan kun je deze beelden via dit appa-
raat na afloop bekijken, zodat je kunt zien
wat wel en niet goed gaat.

Het tweede cadeau is een defibrillator
waarvan we hopen dat hij nooit gebruikt
hoeft te worden,
maar waar we wel erg blij mee zijn. Dit
apparaat mag eigenlijk niet ontbreken in
een sportzaal.
Hij kan gebruikt worden als er iemand

Tafeltennissen bij De Toekomst,

meer dan een sport...
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Oproep schoonmaakcommissie

Wederom hebben we de bergruimtes in de oude en nieuwe zaal opgeruimd. Het was een
grote chaos! Het ziet er nu weer overzichtelijk uit. Laten we dit zo houden. Het is toch een
kleine moeite, indien je wat pakt, om alles weer netjes op de plaats terug te zetten.

Onze commissie zorgt er voor met een aantal vrijwiiligers dat u in een schone hal uw sport
kan beoefenen. Vaak schrikken we er van in welke staat de hal achtergelaten is.
Zo heeft Lienke met haar groep op 1 september schoongemaakt. Wij zijn toen zo geschrok-
ken van de zooi toen we binnenkwamen. Overal stonden bierflesjes, wel 50. De keuken was
een grote smeerboel. Alles was vies, alles pikte.
De schrik was zo groot dat we serieus overwogen om definitief te stoppen met schoonma-
ken.
Aan het eind van de morgen was de boosheid een beetje weg maar als dit vaker voorkomt
stoppen we met schoonmaken als groep. Met als gevolg dat de schoonmaakcommissie er
geen zin meer in heeft om als maar de rommel van een ander op te ruimen!!

Dan doen we nog een dringend beroep aan alle leden ; wie wil er op zaterdagmorgen 2 uur-
tjes helpen schoonmaken in de hal.
Er is ook nog een groep op dinsdagmiddag, dat kan ook.
We hebben leden genoeg dus dat moet mogelijk zijn.
Als we niet meer kunnen schoonmaken, moeten we de hal sluiten en dat wil niemand . Toch?
De schoonmaakcommissie: Geert Zeelte en Lienke Freriks.

Voor wie het nog niet weet, de ALTC is de onderafdeling van de Toekomst waar mensen met
een lichamelijke of een verstandelijke beperking hun plek vinden om tafeltennis te beoefenen.
Wij hebben in onze groep bijna 25 spelers en evenzoveel vrijwilligers.

Nu heb ik, na zo`n 10 jaar als secretaris van de ALTC geweest te zijn, besloten om te stop-
pen.
Onze 6 koppige commissie zoekt dus een vervanger voor de functie van secretaris.

Van de kandidaat wordt verwacht dat hij of zij tijd wil investeren om de mensen, die dat zo
hard nodig hebben,bij te staan in de organisatorische aspecten van hun vrijetijdsbesteding.
We zoeken dus geen duizendpoot maar iemand met het hart op de juiste plaats.

Met een vereniging als de Toekomst, met het aantal leden van rond de tweehonderd verwacht
ik dan ook zeker de persoon te vinden, die onze commissie kan versterken.

Ik doe hiermee een oproep aan belangstellenden om zich te melden bij Erna Eilers of onder-
getekende.

Vriendelijke groet, Arie Pater.

Vacature  binnen de A.L.T.C.
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Lochem Actief geslaagd (1)

Zondag 23 september vond voor de 4e keer Lochem Actief plaats.
Het evenement waarbij verenigingen zich kunnen presenteren wordt georganiseerd door
STichting Openluchttheater Lochem en wordt eens in de twee jaar georganiseerd..
Het maximum aantal van 50 stands waren alle in het Openluchttheater bezet.
Politie Lochem, Vluchtelingenwerk, Advendo, de Schouwburg, bijna alle politieke partijen en
een aantal sportverenigingen waren aanwezig.
Op het podium waren optredens van het Lochems Mannenkoor, Popkoor Popcorn, De Muze-
hof, Advendo, Vocal Ensemble, Dansgroep Scovoda en het Lochemse Smartlappenkoor. Ook
traden er twee solisten op; een gitarist en een gospel zangeres.

De stichting STOL onderhoudt met behulp van vrijwilligers het openluchttheater en organi-
seert festiviteiten in dit theater. Henk Harmsen zit ook in de onderhoudsploeg van deze stich-
ting en was op deze dag druk in de weer met het aanvullen van de bar. Dankzij deze stichting
ziet het openluchttheater er weer fraai uit.
Nieuw was een Frans “dorpsplein” bij de voormalige theeschenkerij in het theater. Hier was
naast een gezellig terras een jeu de boulesbaan, een wijnproeverij, een sneltekenaar en
toepasselijke muziek.
Het schitterende weer heeft er zeker toe bijgedragen dat circa 800 bezoekers dit evenement
bezochten.
De Toekomst deed voor de eerste keer mee. Om negen uur waren we al aanwezig om de
kraam met ballonnen, folders, vlaggen en met een mooi groot affiche (verzorgd door de
jeugdcommisie) aan te kleden. De kraam zag er zeer verzorgd uit.
De belangstelling van de passanten was er dan ook volop. Zeker 14 personen waren zeer
geinteresseerd.
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Extra publiciteit voor onze club bleek uit het stuk over Lochem Actief  in de Stentor de maan-
dag daarop.  Albert ten Hoopen en Jara de la Court bleken een kort gesprekje gehad te heb-
ben met een journaliste van deze krant.
Hier een gedeelte van het artikel in de Stentor:
Een andere 'verslaafde' is in buurkraam tafeltennisser Albert ten Hoopen. Al heeft hij al zeven
jaar geen batje meer in handen gehad, zijn hart klopt nog steeds warm voor de club. Enthou-
siast legt hij het belang uit van jong beginnen met deze sport. Trots is hij op het feit dat 'zijn'
vereniging een voorbeeldvereniging is binnen de Tafeltennisbond afdeling Oost. En voor het
gebrek aan gymnastiekruimte voor de Lochemse basisscholen weet hij ook wel een oplos-
sing: schoolkinderen zijn welkom in het clubgebouw nabij de Koedijk. Wie weet, komt deze
boodschap ook over bij de Lochemse politieke partijen, deze dag ook ruim vertegenwoordigd.
Sommige Lochemers blijken bezige bijen. Een van hen is de zeventienjarige Jara de la Court.
Zojuist nog prominent aanwezig bij de tafeltennissers vertelt ze nu even enthousiast over de
activiteiten van STAR. Deze groep is drie jaar geleden ontstaan, een initiatief van de
Lochemse schouwburg en het Staring College. "Ons doel is de jeugd enthousiast te maken
voor een bezoek aan de schouwburg. Zes voorstellingen hebben wij uitgekozen. Met het vak
Culturele Kunstzinnige Vorming op het Staring College worden de voorstellingen behandeld."
De ervaring heeft geleerd dat de jeugd geneigd is door een voorstelling te zappen: twee
minuten voor aanvang binnen snellen en gelijk na afloop de aftocht blazen. STAR zorgt
voortaan voor een afterparty.
Dan wil ik tenslotte nog de vrijwilligers van deze dag opnoemen :
De stand werd opgebouwd door Chris Wenneker, Bart Ebskamp en Albert Enterman.
‘s Morgens bemanden Charlotte Enterman,  Jacqueline Vos en Albert ten Hoopen de stand en
‘smiddags Albert Enterman en Arie Pater. Spontaan en onverwacht gaven assistentie ;
Susanne en Peter Kamma en Jara de la Court.
Gezien de grote belangstelling en de gezellige sfeer in het Openluchttheater zal de Toekomst
ongetwijfeld de volgende keer opnieuw deelnemen aan dit evenement.

                                                                                                                    Bart Ebskamp

Lochem Actief geslaagd (2)
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Verslag jaarvergadering 2007 (1)

Op woensdag 28 november werd in de Jan Wissinkhal de algemene ledenvergadering
gehouden.

Na de vergadering geopend te hebben meldt de voorzitter Albert Enterman dat we met vijf
verenigingen uitgeroepen zijn tot voorbeeldvereniging binnen de afdeling Oost.
De Toekomst is nog steeds een gezonde vereniging zowel financieel als het aantal leden.
Het aantal leden is stabiel gebleven op een totaal van 190 leden, te weten 155 senioren en 35
jeugdleden. Dit jaar hebben we, na een periode van vijf jaar, afscheid genomen van de ere-
divisie. Dit louter op financiële gronden (sponsoring).
Vrijwilligers:
De Toekomst kampt met een vrijwilligers tekort. Te veel leden komen om louter een balletje te
slaan. Het zoeken van vrijwilligers en “politieagentje” spelen belast het bestuur steeds meer.
Schoonmaak:
Een bron van ergernis voor de afdeling schoonmaak is dat men geregeld 20 minuten bezig is
met  het opruimen van balletjes, telborden, blikjes, lege flessen etc. alvorens men met
schoonmaken kan beginnen.
De schoonmakers zijn er niet om expliciet rotzooi op te ruimen van anderen zoals volle
asbakken aan de bar, terwijl roken hoort in de rookkamer.
Rookruimte;
De voorzitter meldt dat er een klacht binnengekomen is dat er een aantal personen wiet roken
in de rookruimte.
“Het is ontoelaatbaar dat er wiet of andere verdovende middelen gebruikt worden in ons
clubgebouw. Het is een slecht voorbeeld naar andere leden, gasten en met name de jeugd.
Het NTTB dopingreglement laat het gebruik van cannabis niet toe. Men kan uit de competitie
verwijderd worden. Dit  hoort niet en het kan niet. Ik weet niet wie deze personen zijn maar ik
hoop dat het met deze mededeling ophoudt.”
Lijmen rubbers;
De NTTB verbiedt het plakken en lijmen van rubbers op batjes. Hierdoor is dit ook verboden in
ons clubgebouw.
Dynamic tennis:
Positief is dat er op zondagmorgen Dynamic tennis gespeeld wordt van half elf tot half een.
Het is een kleine maar enthousiaste groep. Het is een prettige manier van bewegen. Overwo-
gen wordt om dit ook op de donderdagavond te spelen. De voorzitter roept de leden op eens
langs te komen. Er zijn geen kosten aan verbonden.
Contributieverhoging:
Eens in de twee jaar vindt er een verandering in de contributie plaats.
De reden is dat alles duurder wordt: Gas, elektra, gemeentelijke belastingen, verzekeringen
etc.
De verhoging, die vanaf 1 april doorgevoerd wordt, is ook het gevolg van het feit dat het be-
stuur ook niet competitiespelende leden wil opgeven als basislid bij de bond.  Hierdoor bent u
verzekerd via de N.T.T.B. Deze verzekering dekt de aansprakelijkheid van de verzekerden
voor schade toegebracht aan personen en zaken en dekt het ongevallenrisico van verzeker-
den tijdens het verrichten van (sport)activiteiten in opdracht en t.b.v. de bond en verenigingen.
Deze verzekering komt dan bij de clubcontributie en niet meer bij de bondscontributie indien u
competitie speelt.
Hierdoor wordt de bondscontributie, de toeslag indien u competitie speelt, verlaagd : senioren
van 36 naar 33 euro en jeugd van 26 naar 22 euro per jaar.
De clubcontributie wordt dus verhoogd: senioren van 11 naar 13 euro en jeugd van 6.50 naar
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8 euro per maand.
Bestuursverkiezing:
Na de pauze komt de bestuursverkiezing aan de orde.
Aftredend en herkiesbaar zijn: Jacqueline Vos, Albert Enterman en Chris Wenneker.
Er zijn geen tegenkandidaten en allen worden onder applaus herkozen.
Chris wordt speciaal bedankt door de voorzitter voor het perfect organiseren van vele activi-
teiten.
De voorzitter meldt dat hij weliswaar een nieuwe periode aangaat van 3 jaar maar dat hij dan
na deze periode in 2010 wil stoppen. Albert gaat dan met prepensioen. Ook Charlotte Enter-
man (penningmeester) stopt aan het einde van haar periode over 2 jaar in 2009. Claske
Harmsen (secretaris) stopt in 2009.
Jan Wissink (sponsorzaken) meldt dat hij gezien zijn leeftijd ook in dit rijtje opgenomen wenst
te worden. Hij heeft nog geen opvolging en verzoekt een ieder hierover na te denken.
Clubshirt:
De shirtlijn was 3 jaar gegarandeerd door de firma Schuurman. Echter de fabriek is hiermee
gestopt. Het merk Jako, ook gevoerd door Schuurman, komt qua kwaliteit en kleur het best in
de buurt. Dit shirt is nu te verkrijgen in polo en in short. Beide zijn mogelijk te bestellen, even-
tueel met bijpassende broek die nauwelijks verschilt van de huidige. In juli 2008 loopt het
sponsor contract (•10.= actie) met de particuliere sponsor af .
Rondvraag:
Jan Wissink wijst de aanwezigen op het kerstkaarten op 21 december.
13 december vergadering club van 100 en tevens wijnproef avond verzorgd door Wijnhandel
‘t Zwijnshoofd.
In het bestuur van de club van 100 neemt Wim Wilgenhof de plaats in van Wim Brinkerink.
Nog 4 personen en de club van 100 heeft weer 100 leden.
Iet Wissink vindt het jammer voor de aangepaste sporters dat de algemene ledenvergadering
op woensdagavond gehouden wordt. Voor hen is de woensdagavond een avondje uit.
Wellicht is januari een betere maand voor het plannen van de algemene ledenvergadering
dan de drukke decembermaand.
De seizoensafsluiting is een hoop werk met te weinig animo onder de leden.
Linda Spruit merkt op dat het nu altijd de recreanten zijn die dit organiseren. Zij oppert het
voorstel om een aantal competitiespelende teams dit bij toerbeurt te laten organiseren.
Dan krijg je ook nieuwe ideeën.
Teams verplichten kun je niet, het lukt al niet bij de bardiensten wordt er opgemerkt.
Afgesproken wordt dit toch te proberen, anders dan maar geen afsluitingsfeest.
Ook besloten wordt om het wedstrijdsecretariaat te verzoeken een schema te maken aan het
begin van de competitie met het doel dat bij toerbeurt er 1 team bij elke thuiswedstrijd de
teltafels en ballen opruimt.
Geert Zeelte van de schoonmaakcommissie merkt op dat voor de schoonmaakploeg op de
dinsdag van 1 tot 3 uur, 1x per 4 weken nog hulp gezocht wordt .
Jan Wissink merkt op dat de praktijk leert dat een oproep plaatsen in de Mepper weinig zin
heeft. De methode in zijn ogen voor het werven van vrijwilligers is de persoonlijke benadering.
De voorzitter sluit de vergadering om 22.15 uur.
                                                                                                         Bart Ebskamp

Verslag jaarvergadering 2007 (2)
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Verslag van Sinterklaas bij de ALTC (1)

Op woensdag 21 November werden we
verrast met een bezoek van Sinterklaas met
2 van z`n pieten. Dit keer was de Sint te
paard. Hij had door zijn leeftijd wel moeite om
van zijn paard af te komen, maar werd door
velen bijgestaan.

In de hal waren zo’n 60 mensen die de Sint
en Pieten en onder muzikale begeleiding van
Claske Harmsen-Miedema warm onthaalden.
Als eerste mocht Christa bij Sinterklaas
komen en dat had wel een bijzondere reden.
Sint had vorig jaar namelijk belooft dat zij het
jaar erop hulppiet mocht wezen. Die belofte
kwam de Sint dus na. Klungelpiet had een

beetje smink meegenomen, zodat Christa een beetje donker werd gekleurd in het gezicht en
kreeg een pietenpet op. Hierna kwamen achtereenvolgens Jitka (sinds een maand lid van
onze club), Guus en Marina naar voren. Hierna mocht Gert Bosch naar voren komen en
vertelde dat hij erg van duitse muziek hield. Hierna kwamen Dorina en daarna Maarten
(Vermeulen) naar voren. Het viel de Sint op dat hij een bril heeft. Maarten heeft vervolgens
uitgelegd waarom hij een bril draagt. Hierna was het de beurt aan Annie, die 2 kleurplaten had
ingekleurd en cadeau gaf aan de Sint. Ze was heel erg verguld met de cadeautjes (een
chocoladeletter, een boxje met chocolaatjes en een parfum). Hierna mocht Marleen bij de Sint
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komen. Ze had zich er heel speciaal op gekleed en ook voor de Sint een kleurplaat gemaakt
en 2 gedichten. Ze voerde ook nog (evenals vorig jaar) een dansje op. Even later vroeg
Marleen of Erna naar voren wilde komen. Ze wilde Erna (als haar vriendin) graag voorstellen
aan de Sint. Na Marleen kwam onze Jovink en Normaal fan Erwin naar voren. Hij moest van
de Sint een liedje (Sinterklaas kapoentje) zingen, wat hij dan ook deed. Hierna was het de
beurt aan Darjan. De Sint bleek ook goed op de hoogte van wie hij was. Zo wist hij dat

Darjan met tafeltennis nooit vals speelt en een Feyenoord fan is. Hij kreeg van Sinterklaas
onder andere een Feyenoord toilettas. Hierna moest de Sint heel goed kijken wie er toch naar
voren kwam. Het was Wilco Brunsveld. De Sint had hem haast niet herkend, aangezien hij
zoveel afgevallen is het afgelopen jaar en bovendien erg breed in de schouders was gewor-
den.
Volgens de Sint speelt Claske tussen de bedrijven door erg leuk op de orgel, en ook zij moest
een liedje zingen voor de Sint. Toen de hulppiet en klungelpiet haar het cadeautje overhandig-
den, viel een glas water over het orgel. Volgens de Sint was dit een eenvoudige manier om
van een gewoon orgel een waterorgel te maken.

Hierna waren alle vrijwilligers aan de beurt om naar voren te komen. Ook hier wist de Sint van
een aantal te vertellen wat er onlangs is gebeurd met hen. Zo wist hij van Hennie Vels wat je
kon doen als je pijn in de kont hebt (Linkerbil opzij, rechterbil opzij en laat maar knallen). Het
knallen kon Iet Wissink het afgelopen seizoen ook, maar dan met een gloednieuwe auto tegen
een paaltje, waardoor er al gelijk een nieuwe deur in de auto geplaatst moest worden. De Sint
verzocht de Pieten om alle vrijwilligers uitbundig te bedanken en een kus op elke wang en het
voorhoofd te geven aan de vrijwilligers
Erik mocht hierna naar voren komen en kon de Sint vertellen dat ie vorige week weer 10 euro

Verslag van Sinterklaas bij de ALTC (2)
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had gewonnen met de krasloterij. Hierna kwamen achtereenvolgens Gerrie en Rob aan de
beurt. Ook Rob is een nieuw lid en speelt vaak met zijn papa tafeltennis. Martijn die hierna
aan de beurt was, is onlangs eerste geworden met een tafeltennistoernooi in Amersfoort.
Gerard, die meestal aan de bar zit, had zoals altijd zijn fluitje meegenomen. Hij mocht even
fluiten naar Sinterklaas. Hij kon de Sint vertellen dat hij scheidsrechter is bij Ajax. Hermiene
heeft vaak koude handen, volgens de Sint komt dat doordat ze heel vaak in het water ligt (op
de maandagavond). Zij is onlangs uitgegleden met de rollator.
Theo is een echte koffie drinker hij rekent de Sint voor dat ie wel 4 koppen koffie per dag
drinkt. Als laatste mocht Volcan naar voren komen. Deze jongen vindt het heel leuk bij De

Toekomst en is ongeveer een half jaar lid.
Toen allen aan de beurt waren geweest werd
er een stoel naar voren geschoven. Hier
moest Klungelpiet op gaat staan van de Sint.
De Sint heeft namelijk gehoord dat er het
afgelopen jeugdkamp iets voorgevallen is en
Klungelpiet moest demonstreren hoe dat
gegaan is. Het scheen dat een begeleidster
tijdens het jeugdkamp ’s nachts in een hele
diepe slaap verzonken was. Ze had een
nachthemdje aan met 2 hele dunne bandjes.
Op een gegeven moment is 1 van die band-
jes naar beneden gegleden, waardoor er een
op borsthoogte een klein knopje zichtbaar
werd. De kampleden vonden het schitterend
om dit ze zien….. en de Sint wilde graag
zien hoe dat gegaan zou zijn. Klungelpiet
kreeg het bewuste nachthemdje uitgereikt
van de Sint, die door Klungelpiet werd aan-
getrokken.

Na dit verhitte gebeuren, het was inmiddels
half 10, namen de Sint en zijn 2 pieten
afscheid, na Christa te hebben bedankt voor
het feit dat ze hulppiet wilde zijn.

Mirko Egbers

Verslag van Sinterklaas bij de ALTC (3)
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Sinterklaasviering A.L.T.C.

Sinterklaasviering A.L.T.C.

Dit jaar kwam de Goede Sint ons al heel vroeg een bezoek brengen, en wel op 21 november.
De hal was mooi versierd. Sinterklaas kwam rond 19:30 uur aan op zijn paard en was
vergezeld van twee Pieten.
Binnen werd er al luid gezongen door de aanwezigen onder begeleiding van mevrouw
Harmsen, zoals Sinterklaas dat altijd zo mooi kan zeggen. Vorig jaar was mevrouw
Harmsen wegens ziekte afwezig maar dit jaar was ze gelukkig weer van de partij.
Sinterklaas vond het fijn om weer in ons midden te zijn. Hij wist natuurlijk weer over iedereen
wat te vertellen. Marleen had speciaal voor Sinterklaas een dansje ingestudeerd en had zich
hiervoor verkleed. Over één van zijn Pieten was Sinterklaas niet te spreken, deze Piet moest
speciaal naar voren komen en op een stoel gaan staan.
Omdat we allemaal toch wel zoet waren geweest had Sinterklaas voor ons allemaal wat
meegebracht.
Rond half 10 vond Sinterklaas het tijd worden om op te stappen en onder luid gezang verliet
hij ons weer. Het was een geslaagde avond.

Namens de A.L.T.C., Erna Eilers

Sinterklaas bij de A.L.T.C. is geweest, hij dit jaar op het paard kwam, gelukkig iedereen aan
het einde van de avond er nog was.

Christa heeeeeeel veeeeeeel walnoten heeft verkocht voor het potje van de A.L.T.C. dit zeker
een complimentje waard is.

Dino de hond van Harrie laatst zakdoekjes bij Claske uit de tas haalde, Dino zeker last had
van een natte neus.

Ze bij de tafeltennis ook altijd gezellige nevenactiviteiten organiseren zoals kaarten.
Dit in december in de buurt van de kerstdagen dan kerstkaarten heet, Henk Emsbroek dacht

dat je dan op die avond kerstkaarten voor je familie en bekenden ging schrijven.

Henk Harmsen en zijn vrouw zijn verkozen tot de leukste ouders van 2007 en dat is toch wel
bijzonder als je kinderen je voor zo iets opgeven.

Bep en Toos iedereen fijne feestdagen en een goed, gezond en sportief 2008 toewensen.

Groeten van Bep en Toos.

WIST U DAT ……



NIEUWJAARS-NIEUWJAARS-NIEUWJAARS-NIEUWJAARS-NIEUWJAARS-
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Vrijdag  11  januari 2008Vrijdag  11  januari 2008Vrijdag  11  januari 2008Vrijdag  11  januari 2008Vrijdag  11  januari 2008
Van 20.00 uur tot 23.00Van 20.00 uur tot 23.00Van 20.00 uur tot 23.00Van 20.00 uur tot 23.00Van 20.00 uur tot 23.00

uuruuruuruuruur

JIJ KOMT TOCH OOKJIJ KOMT TOCH OOKJIJ KOMT TOCH OOKJIJ KOMT TOCH OOKJIJ KOMT TOCH OOK
???????????????

Met o.a.Met o.a.Met o.a.Met o.a.Met o.a.
 kampioenenhuldiging, kampioenenhuldiging, kampioenenhuldiging, kampioenenhuldiging, kampioenenhuldiging,

Bekendmaking:Bekendmaking:Bekendmaking:Bekendmaking:Bekendmaking:
Oliebol(len) van 2007Oliebol(len) van 2007Oliebol(len) van 2007Oliebol(len) van 2007Oliebol(len) van 2007
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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:
J. 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:
Harry Albers 0573-256867
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
Frans Snijder (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
??? (externe toernooien)       ???
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
Maaike 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 Ledenmutaties

Jeugd

B. Bosch  3-1
P.A.J. Beening 22-1
M. Boer,de 26-1

senioren
R.J. Mourik,van 4-1
J.W. Wissink 4-1
J.J. Boer,de 9-1
R.B. Jorritsma 6-1
J.B. Vos          8-1
G. Zeelte          11-1
J.H.  Vreeman 17-1
M. Vermeulen 23-1
B. Geverink-Beumer 27-1
J.B.H. Schoolderman 27-1
B.W. Klein Wassink 29-1

J. Veldmaat          6-2
J Zonneveld 7-2
J.J. Hoekzema 9-2
L. Ebskamp 11-2
F. Hilst,van           13-2
H. Holtslag           15-2
M. Vruggink           15-2
G. Wissink-Tellinga 20-2
A. Jonge,de 26-2

Nieuw lid ALTC

Jitka Behunkova
F.Ballochilaan 26
7242 AS Lochem
Tel: 0573-222628

Nieuw Jeugdlid

Cas v/d Breemen
Nijverheidsweg 4
7251 VG Vorden
Tel: 0575-5555590

Patric Easton
Rosmolenstraat 34
7241VR Lochem
Tel: 0573-258750

Jeugdleden bedankt

Ruben Kamphuis
Anne Westerink

Nieuw telefoonnummer
Corrie ten Bokkel
06 40 36 71 28
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Team 2

H.T.T.V. 1
Blauw wit 2
Effect 74 1
De Brug 2
Fittacc/Emmeloord 1
De Toekomst 2

10 - 70
10 - 70
10 - 55
10 - 45
10 - 37 D
10 - 23 D

1e KLASSE  POULE 1

Persoonlijke resultaten

F.W.H.M Helmich 12 4 33%
R.P. Swaters 21 6 29%
G. v. Zwieten           27 7 26%
B.J.G. Klein Teeselink  24 2   8%

Team3

Trias 4
Trias 3
Swift 1
De Toekomst 3
De Brug 3
Torenstad 1

10 - 75
10 - 69
10 - 50
10 - 39
10 - 36
10 - 31

Persoonlijke resultaten

 F. vanHilst                    24   15      62%
J Zonneveld          24    12      50%
S. Bouck                    18     4       22%
J Hofland                     21    3       14%
R.K. Voppel             0     0        0%

Team 4

De Veluwe 3
Holten 1
Trias 5
De Toekomst 4
Gelvandria 1
De Spinners 1

10 - 72
10 - 59
10 - 53
10 - 51
10 - 43
10 - 22

Persoonlijke resultaten

M.  Adolfsen           9       6       66%
G.J. Voelman           27     15     55%
F.P. Snijder                     21     10     47%
H. Wittenberg            24   7     33%

Team 5

Olst 1
De Toekomst 5
Futura 1
Swift 3
Torenstad 2
De Lieverdjes 1

10 70
10 58
10 56
10 44
10 38
10 34

Persoonlijke resultaten

J deBoer            6 6     100%
P. vanLaarhoven 27 21 77%
J Wendersteijt 27 14 51%
M. Egbers          21       10    47%
J.R. Heijink            6   1     16%
E. Simmelink   0    0  0%

1e KLASSE  POULE 2

hoofdklasse poule 2

2e KLASSE  POULE 3

Eindstanden  najaarscompetitie senioren (1)

Team 1

Summa/ Red Stars (V) 2
Valkenswaard 1
De Toekomst 1
Hilversum 4
Shot (S) 1
Maasbree 1

10 - 73
10 - 53
10 - 51
10 - 47
10 - 43
10 - 33

Persoonlijke resultaten

 R.X.R. Beelen 24 21 88%
P.W. van deWeerthof 30 13 43%
T. Bleumink           27 11 41%
C. Vredeveldt   3   1 33%

3e divisie groep 4
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Team 7

De Brug 4
ETTV 1
Trias 7
De Veluwe 5
De Toekomst 7
Wijk 16 2

10 - 66
10 - 63
10 - 54
10 - 43
10 - 41
10 - 33

3e KLASSE  POULE 2

Persoonlijke resultaten
 J. Veldmaat 27 18 66%
B. Ebskamp 18 8 44%
R. Broeke           21 6 28%
H.J. Stegeman 18  3      16%

Team 8

De Toekomst 8
De Brug 7
Wijjk 16 3
Swift 6
Torenstad 3
Trias 9

10 - 74
10 - 68
10 - 56
10 - 38
10 - 35
10 - 29

Persoonlijke resultaten

R.E. Verwoert       27 21 77%
K.J. Snijder                  9 7 77%
R. Otten                21 16 76%
M. Willems                27 20 74%
M. Fleming                  3   0   0%

Team 9

De Brug 6
De Veluwe 6
De Toekomst 9
Trias 11
Wijk 16 4
Torenstad 4

10 - 83
10 - 66
10 - 41
10 - 39
10 - 37
10 - 34

Persoonlijke resultaten

E. Driessen 24 16 66%
N. Horstman 30 8 26%
J. Bouwmeester 24 6 25%

Team 10

De Toekomst 10
Shot'78 4
De Spinners 4
Holten 4
Wijk 16 6
Gelvandria 6

10 - 73
10 - 49
10 - 47
10 - 47
10 - 44
10 - 40

Persoonlijke resultaten

W.J. Klein Baltink          27 24 88%
A. Horstman 30 24 80%
J. Schrijver           30 17 56%
M. Knippen             3 1 33%

3e KLASSE  POULE 1

2e KLASSE  POULE 1

4e KLASSE  POULE 6

Eindstanden voorjaarscompetitie senioren (2)

Team 6

De Veluwe 4
De Toekomst 6
Trias 6
DTTC 1
Swift 2
Gelvandria 2

10 - 71
10 - 57
10 - 50
10 - 42
10 - 42
10 - 38

Persoonlijke resultaten

 G Oudt 30 28 93%
J.B.H. Schoolderman 30 11 36%
R.J. vanMourik 30 9 30%
S. Beekman 0 0 0%

2e KLASSE  POULE 2
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Team 12

De Toekomst 12
Swift 13
Gelvandria 10
Wijk 16 10
Holten 5
Overa 5

10 - 72
10 - 65
10 - 63
10 - 49
10 - 33
10 - 18

5e KLASSE  POULE 1

Persoonlijke resultaten
G. Wassink          30 22 73%
A. Hofland-Franssen 24 18 75%
J.C. tenBokkel 30 18 60%

Team 13

Wijjk 16 7
De Toekomst 13
Kiwa-Gastec 2
DTTC 5
Futura 4
ETTV 6

10 - 66
10 - 63
10 - 56
10 - 47
10 - 45
10 - 23

Persoonlijke resultaten

E Pater          29 23 79%
K Herold                    26 16 57%
J.B. Vos                    23 12 52%
J deLa Court            9   4 44%
H. Franssen            0   0   0%

Team 14

Overa 4
Shot'78 5
Swift 14
De Toekomst 14
Trias 17
Gorssel 3

10 - 74
10 - 58
10 - 49
10 - 48
10 - 42
10 - 29

Persoonlijke resultaten

M Zonneveld       18 13 72%
C. Wenneker       18 10 55%
B. Ebskamp       27 14 51%
A. Enterman       21   4 19%

Team 15

Trias 16
ETTV 5
Gelvandria 9
De Toekomst 15
Wijk 16 9
Swift 16

10 - 77
10 - 69
10 - 47
10 - 45
10 - 32
10 - 30

Persoonlijke resultaten

J Vreeman          27 18 66%
E.A. Wissink 5   5   100%
J.G.B. van deLande 29 10 34%
J.W. Wissink 25    5 20%

5e KLASSE  POULE 5

5e KLASSE  POULE 3

5e KLASSE  POULE 4

Eindstanden voorjaarscompetitie senioren (3)

Team 11

Gorssel 1
Trias 13
De Lieverdjes 6
MTC 4
Swift 10
De Toekomst 11

10 - 79
10 - 64
10 - 52
10 - 45
10 - 42
10 - 18

Persoonlijke resultaten

J.J.J. Hoffman       15 6 40%
W. Wilgenhof       21 5 23%
W.J. Voelman       24 4 16%
J. Stokvisch       21 0  0%

4e KLASSE  POULE 1
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Team 16

Ugchelen 5
Torenstad 7
De Toekomst 16
Olst 9

9 - 70
8 - 50
8 - 34
9 - 16

Persoonlijke resultaten

G. Mogezomp 15 10 66%
H. Sloesarwij   6   3 50%
E.G. Freriks 20   8 40%
G. Zeelte           24   6 26%

Team 17

Olst 8
Futura 6
De Toekomst 17
Gorssel 4

9 - 75
9 - 39
9 - 36
9 - 30

Persoonlijke resultaten

JE. Eilers-Kraan 24 15 62%
H.B. Albers           21 13 61%
C.J. Schuiling    6   3 50%
G.J. Post            27   2   7%

6e KLASSE  POULE 2

6e KLASSE  POULE 3

Eindstanden voorjaarscompetitie senioren (4)

Kampioen in de 4e klas team 10: Arend Horstman, Rino Knippen, Jan Schrijver en  Wim
Klein Baltink (Niet op de foto).
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Kampioen in de 3e klas team 8: Richard Otten, Remco Verwoert, Kees Jan Snijder, Marlies
Fleming en Mark Willems.

Kampioen in de 5e klas team 12: Cor ten Bokkel ,Gerrit Wassink en  Alie Hofland-Franssen
(niet op de foto aanwezig).  Links invaller Jan Vreeman en op de voorgrond “coach”  Hennie
Vels.

Eindstanden voorjaarscompetitie senioren (5)
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Teamindeling voorjaarscompetitie senioren 2008

teamnummer: 7
recht op klasse: 2e
Remco Verwoert
Richard Otten
Marlies Fleming
Mark Willems
Kees Jan Snijder

teamnummer: 8
klasse aangevraagd: 2e
Jan Schoolderman
Ronald v. Mourik
Sjako Beekman

teamnummer: 9
recht op klasse: 3e
Reint Broeke
Henk Stegeman
Bram Ebskamp
Johan Heijink

teamnummer: 10
recht op klasse: 3e
Erwin Driessen
Jan Bouwmeester
Nico Horstman

teamnummer: 11
recht op klasse: 3e
Arend Horstman
Jan Schrijver
Rino Knippen
Wim Klein Baltink

teamnummer: 12
recht op klasse: 4e
Cor ten Bokkel
Alie Hofland-Fransen
Gerrit Wassink
Henk Franssen

teamnummer:  1
recht op klasse: 3e divisie
Remy Beelen
Tom Bleumink
Paul van de Weerthof

teamnummer:  2
recht op klasse: 1e
Ronald Swaters
Frank Bruggeman
Ferdinand v. Hilst
Guido v. Zwieten

teamnummer:  3
recht op klasse: 1e
George Oudt
Marten Adolfsen
Ben kl. Teeselink
Frans Helmich

teamnummer:  4
recht op klasse: 1e
Jan Voelman
Henry Wittenberg
Frans Snijder
Roland Voppel

teamnummer:  5
recht op klasse: 2e
Jos Zonneveld
Jolanda Hofland
Jochem Veltmaat
Sandra Bouck

teamnummer: 6
recht op klasse: 2e
Mirko Egbers
Jeroen de Boer
Patrick van Laarhoven
Joni Wendersteijt

teamnummer: 13
klasse aangevraagd: 4e
Jacqueline Vos
Emmy Pater
Jara de la Court
Kim Herold
Michelle Zonneveld

teamnummer: 14
recht op klasse: 5e
Wim Wilgenhof
Jeroen Hoffman
Wim Voelman
Joop Stokvisch
teamnummer: 15
recht op klasse: 5e
Albert Enterman
Chris Wenneker
Bart Ebskamp
Henk Emsbroek
teamnummer: 16
recht op klasse: 5e
Jan Wissink
Jan Vreeman
Esther Wissink
Hans van der Lande

teamnummer: 17
recht op klasse: 6e
Henk Brinkerink
Henk Sloesarwij
Gert Mogezomp
Geert Zeelte

teamnummer: 18
recht op klasse: 6e
Erna Eilers-Kraan
Harry Albers
Gerda Post
Chris Schuiling

Onderstaand treffen jullie de opstelling van de teams aan voor het voorjaar 2008.
Wij wensen jullie allen prettige kerstdagen, een gelukkig nieuwjaar en een prima voorjaars-
seizoen toe.
Albert ten Hoopen, Harry Albers, Henk Brinkerink.
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Jaarvergadering club van 100 met wijnproeverij (1)

De vergadering, die gehouden werd op donderdag 13 december, werd geopend door Jan
Wissink. De club van 100 heeft dit jaar vele projekten gesteund.
Defibrillator
Het opvallendst is de defibrillator. De defibrillator werd deze avond officieel aan de vereniging
aangeboden. De voorzitter Albert Enterman die dit apparaat in ontvangst nam, hoopte dat we
het apparaat nooit nodig hebben en gaf vervolgens informatie over dit apparaat.. Een automa-
tische  defibrillator is een apparaat waarmee men een gecontroleerde stroomstoot kan toe-
dienen aan een slachtoffer met kamerfibrilleren bij hartstilstand.
Men kan een stroomstoot enkel toedienen bij een kamerfibrillatie, in alle andere gevallen zal
dit apparaat geen stroomstoot toedienen. Het apparaat stelt zelf de diagnose.
Na dit apparaat gebruikt te hebben moet deze opgestuurd worden om de batterij te vervan-
gen. De schok kan levensbedreigend zijn bij ondeskundig gebruik. Geen stukje speelgoed
dus.
Geinventariseerd wordt, wie er met zo’n defibrillator kan omgaan en wie er een
reanimatiecursus heeft gevolgd. Er zijn mogelijkheden om leden een cursus te laten volgen
die ooit een reanimatie cursus hebben gevolgd.
Beamer.
Men was in de gelegenheid om een goede 2e hands beamer aan te schaffen via een verloting
van de RSG. Irene Faber werd uit de training geplukt en legde uit dat een beamer  voordelen
heeft voor de vereniging. De trainers kunnen tijdens de trainingen en wedstrijden opnames
maken die dan met de beamer getoond kunnen worden.
Tijdens de training of trainingsweekend is het een voordeel om jezelf terug te zien. Trainings-
en opleidingsmateriaal kunnen eveneens getoond worden. Ook voor recreatieve doeleinden
kan de beamer gebruikt worden door b.v. de ALTC en de recreantencommissie.
Verdere activiteiten die de Club van 100 heeft ontplooid in het verenigingsjaar 2006-2007 zijn:
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Bijdrage aanpassen schuiftafeltennis voor de A.L.T.C.
Aankoop: nieuwe teltafels en telborden
Bijdrage: Startersset Dynamic Tennis
Excursie van leden van de CLUB VAN 100  DD.24-4-2007 met  aansluitend Orientaals Buffet
in de kantine van de Jan Wissinkhal verzorgd door Orientaals Restaurant Chun Lin.

Bestuursverkiezing: Na 1 jaar treedt er een bestuurslid af.
Jan Wissink meldde dat hij het jammer vindt dat Wim Brinkerink stopt, met name omdat Wim
een perfecte man is om mee samen te werken. Wim nam hierna het woord en vertelde dat
bijna alle leden zijn geworven door Jan. Hij kent geen club waar het bord zo vol hangt. Wim
wordt opgevolgd door lid van verdienste  Wim Wilgenhof.

Hierna kwam het gezellige gedeelte. Adrie Stam van slijterij ’t Zwijnshoofd liet ons 9 soorten
wijnen proeven. Hij liet ons dit beoordelen op kleur, geur en smaak.
Adrie weet alles van wijn en heeft 15 jaar geleden een vinologenopleiding gevolgd. Proeven
moet je leren , was zijn boodschap. Bij dure wijn blijft de nasmaak lang hangen. Klimaat,
bodem bepalen mede de kwaliteit. De meeste wijnen worden geteeld tussen de 30 en 50ste
breedtegraad. Hij liet ons daarom wijnen proeven uit Spanje, Zuid Afrika, California USA, en
uiteraard Frankrijk. Wij begonnen met een witte Chardonnay die na boter rook, gevolgt door
een witte Sauvignon blanc. Daarna een aantal  rode wijnen waaronder een heerlijke Merlot.
De avond werd rumoerig besloten met een overheerlijke Muscadet.                Bart Ebskamp

Adrie Stam, van Slijterij ‘t Zwijnshoofd, probeert als docent de toehoorders wat bij te brengen
over wijnen. Rechts de landkaarten waarop hij de wijngebieden aangaf.

Jaarvergadering club van 100 met wijnproeverij (2)
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Zaterdag 6 Oktober was het dan zover. We gingen een middagje uit, waar naar toe was een
verrassing. Om kwart over één moesten wij bij de hal zijn. Met vier auto's gingen we op weg
richting Doetinchem. Eén auto was in Doetinchem de weg kwijt geraakt. Na ruim tien minuten
kwamen ze er toch weer aan.Waar we naar toe gingen was nog een vraag!! De Jeu de Boule
baan in Doetinchem. Bij aankomst werden we ontvangen met koffie en krenten wegge. Ie-

Uitje Lady's fun

deréén moest een nummer trekken. Op een bord kon je zien met wie je moest spelen. Er
werd voor gedaan hoe het spel gespeeld moest worden. Het was mooi weer dus gingen we
lekker buiten spelen. Ze vonden het allemaal erg leuk. Twéé partijen hebben we gespeeld. De
drie besten kregen een prijsje. Nadat we uit gespeeld waren, werd het tijd om weer weg te
gaan. Op weg naar Lochem gingen we naar de Café "De Zonnebloem" . Voor de afsluiting
van de gezellige middag gingen we daar
samen wat drinken en  daarna was er eten.
Het smaakte prima. Iederéén heeft het erg
naar zijn zin gehad. Ik wil namens de andere
dames de organisatie dames hartelijk dank
zeggen.
                                                 Mimi Zweers
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De afgelopen jaren bedankte het bestuur de vrijwilligers met een fles wijn of een rollade.
Dit jaar echter bedankte het bestuur de vrijwilligers voor hun inzet met een bezoek aan de
Grolsch en daaraan aansluitend een stamppottenbuffet in de hal.
Dit werd financieel mogelijk gemaakt door een sponsering van de Grolsch brouwerijen, een
gift van de club van 100 en een bijdrage uit de clubkas via het bestuur.
De bus, die nagenoeg vol zat, vertrok omstreeks 16.15 vanaf de hal.
in de bus bedankte Chris Wenneker, de organisator van het bezoekje aan de Grolsch, alle

vrijwilligersuitje naar de Grolsch

vrijwilligers. Hij merkte ondermeer op dat er zonder al deze vrijwilligers geen Toekomst is voor
de Toekomst.
Aangekomen bij de Grolsch werden we eerst getrakteerd op een kopje koffie.

Verdeeld in twee groepen kregen we een
rondleiding door de brouwerij.
Deze rondleiding was net geheel ver-
nieuwd. Via beeldschermen vertelde ze
veel meer over het brouwproces dan het
vorige bezoekje dat ik met de club van 100
vorig jaar aan deze brouwerij bracht.
Indrukwekkend blijft toch de geautomati-
seerde afvullijnen.
Na de rondleiding kregen we natuurlijk
gelegenheid om te proeven. Met name
Dunkel Weizen en Grolsch Pilsner Spe-
ciale (alleen te verkrijgen bij de slijter) was
bij de meeste onderons het favoriete
biertje.
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Teruggekomen in de hal wachte ons een stamppottenbuffet verzorgt door Chris Schuiling en
Joop Stockvis. Zij hadden er weer erg veel werk van gemaakt. Er was  volop keuze.
De afwas was dan ook enorm met name door de vele pannen en bakken. Koken voor meer
dan 60 man is geen eenvoudige klus.
Zo’n vrijwilligersuitje mag vaker van mij georganiseerd worden.

                                                                                                                             Bart Ebskamp

vrijwilligersuitje naar de Grolsch (2)

Op 27-11en 4-12-2007 is er een dubbelspeltoernooi gespeeld.Het was gezellig en er werd
met alle inzet gespeeld.

De schifting vond plaats na de eerste speeldag.
Op de tweede speeldag speelden een A-groep en een B-groep.
Uiteindelijk was de totaal uitslag als volgt:
1 W.Kl. Wassink-Atty Vels
2 Bep de Jonge-Jan Mullink
3 Mimy Zweers-Henk Brinkerink
4 Ben Wenneker-Ab Harkink
5 Gerrit Brunsveld-Alie van Slooten
6 Ben Jansen- Bep Fischer
7 Gerard Alting-Marian Brinkerink
8 Charlotte Enterman-Cor Snelders.

Al met al gezellig en voor herhaling vatbaar.
Het geheel stond onder leiding van Henny Vels,
terwijl voor de catering zijn vrouw Gerrie paraat
stond.
Nogmaals bedankt , echtpaar Vels.

                                                                                                                       Henk Brinkerink

Dubbelspelwedstrijden recreantengroep dinsdagmorgen

Copy voor het clubblad

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

Al sinds ik het me kan herinneren staat de
maand januari van elk jaar in het teken van
het Enno-Wijsbeek toernooi, bij de spelers
van de ALTC een begrip.
Dit toernooi is een 4-daagse competitie wat
gespeeld wordt in de eerste 4 maanden van
het jaar, en zoals gebruikelijk is de
aftrap(service eigenlijk)in Lochem.
Er doen elk jaar zo`n 40 spelers in teams
van 2 personen mee aan dit evenement,
ook de Toekomst is elke keer van de partij
met 2 of 3 teams.
Voor de speeldag in Lochem nodigen we
hierbij iedereen uit om eens te komen kijken
en om onze spelers aan te moedigen.

De mede-organisator van deze competitie,
Jan Ubels, is al sinds de start erbij betrok-
ken en daarom is de naam na 25 jaar in
2006 omgedoopt van “Enno-Wijsbeek” naar
“Jan Ubels” .
Het Jan-Ubels toernooi nummer 27 speelt
op de volgende data:
Op zaterdag 12 Januari in de Jan-
Wissinkhal Lochem
Op zaterdag 2 Februari in Amersfoort
Op zaterdag 8 Maart in Beltrum
Op zaterdag 12 April in Bentelo

Van de ALTC.

12 januari 2008 vindt er weer ons jaarlijks
Jan Ubels toernooi plaats.
Tijdens dit toernooi houden we altijd een
verloting.
Wie heeft er voor ons nog spullen en zou
deze beschikbaar willen stellen voor deze
verloting ?
Wij zijn u hier alvast heel erg dankbaar
voor.

Namens de A.L.T.C., Erna Eilers

Bestemd voor competitie spelende leden.

Als de telborden niet meer compleet zijn of
de tafeltennisnetjes beschadigd zijn, deze
s.v.p. met een klachtenbriefje in de
bestuurskamer leggen.
Bij voorbaat hartelijk dank.

Geachte sporters,
De afgelopen tijd heb ik veel e-mails terug
ontvangen van LTTC-leden, omdat het
e-mailadres niet meer bestaat. Ik wil alle
leden vragen die geinformeerd willen blijven
over  wedstrijdbulletins, uitnodigingen voor
toernooien en nieuws uit de vereniging, en
nog meer, het actuele e-mailadres op te
sturen.

Met een vriendelijke groet
Harry Albers

e-mailadressen
voor het wedstrijdsecretariaat

Bestuursmededeling

  Oproep
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Filmmiddag

Zondag 18 november was de club een bios.
's middags en 's avonds draaide er een filmpje.
En natuurlijk hoort daar popcorn chips en cola bij!
Het was heel erg gezellig, maar ik had wel te veel chips
cola en popcorn gehad dus ik moest die avond overgeven.
Dat was minder leuk.
Ik heb 's middags alleen de film gezien dus ik weet niet welke film
er 's avond draaide.
's middags draaide Shrek de derde.
Ik vond 'm echt geinig.
Ik vond de film niet echt zielig.
Maar ik kan je aanraden niet te veel chips popcorn etc. te eten!
Shrek de derde gaat een beetje over dat Fiona (de vrouw van Shrek) zwanger is, maar Shrek
vindt dat niet leuk.
Dan krijgt hij een hele rare droom dat hij wel duizenden kinderen krijgt.
Maar uiteindelijk vindt hij het toch wel leuk dat hij een kindje krijgt.
Het zijn drie lieve baby's.
                                                                                                                 auteur: onbekend (red.)
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Meisjes 1
De Toekomst 1
Helden '67 1
TTVN Nieuwegein 1
Het Nootwheer 1
Hotak '68 2
Dordrecht 1
Veldhoven 2

6 46
7 44
6 34
5 32
5 24
6 16
5 4

1e KLASSE  POULE 1

Persoonlijke resultaten

Annemiek Roelofs 18 14 78%
Lynn Ravenzwaaij 18 13 72%
Tamara Huigen 18 13 72%

Team 2
Trias 3
De Brug 2
Wijk 16 2
Swift 2
De Toekomst 2
Ugchelen 1

10 75
10 68
10 62
10 43
10 28
10 24

Persoonlijke resultaten

Boris Bosch 24 11 46%
Michelle Zonneveld 21 7 33%
Kevin Kamma 24 5 21%
Christiaan v/d Molen 21 1   5%

Team 3
Swift 3
Ugchelen 2
Torenstad 2
De Toekomst 3
Torenstad 3
Trias 4

10 85
10 66
10 58
10 42
10 34
10 15

Persoonlijke resultaten

Jara de laCourt 17 9 53%
Peter Beening 24 11 46%
Kim Herold           20  8 40%
Leander Zimmerman 17  5 29%

Team 4
DTTC 1
Torenstad 4
De Toekomst 4
Ugchelen 4
Gelvandria 4
DSC 1

10 64
10 62
10 58
10 55
10 40
10 22

Persoonlijke resultaten

Maaike visser  2  2    100%
Emiel Herkert 28 23 82%
Mike Soer           26 14 54%
Irma Schoot 28 9 32%

2e KLASSE  POULE A

Landelijk BC  groep 2

4e KLASSE  POULE A

Jongens 1
Summer/red stars 2
Megacles/Zuiderhuis 1
De Brug 1
Rijssen 1
De Toekomst 1
TTV Armada 1

10 70
10 57
10 52
10 45
10 41
10 35

Persoonlijke resultaten

Marten Adolfsen 18 15 83%
Joni Wendersteijt           27 14 52%
Dylan Kamma  27   6 22%
Boris Bosch   9   0   0%

Landelijk C  groep  3

Eindstanden voorjaarscompetitie jeugd

Team 5
Swift 7
Olst 2
Swift 6
Swift 8
DTTC 2
De Toekomst 5

10 86
10 71
9 66
9 35
10 22
10 10

Persoonlijke resultaten

Rutg=er Carelse 12 2 17%
Pjotr Carelse 12 2 17%
Joy Ruijmgaart 21 3 14%
Kira vanLonden 21 2 10%

5e KLASSE  POULE B
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Het ouder-kind toernooi

We waren er al vroeg, namenlijk om 9 uur, om dingen voor te bereiden. Albert en Nico
waren er ook. En toen  vanaf half tien, kwamen er al mensen.

Om tien uur waren alle mensen er. En we begonnen met dubbelen.
Ik speelde met mama. We moesten wel vijf wedstrijd spelen ’s middags waren we klaar.
Mama en ik hebben twee wedstrijden gewonnen.
Tussen de middag werd er een grote tafel gemaakt in de kantine. Iedereen kreeg een broodje
met een knakworst of een plakje kaas.
’s Middags moest ik alleen spelen. Ik heb tegen opa, oma, Pjotr, mama en Rutger gespeeld.
Ik heb van oma en opa gewonnen. Dat was wel leuk.
Iedereen kreeg een beker.
We hebben opgeruimd en gingen om half vier naar huis.
                                                                                                                              Tjerk Carelse
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Interview met Annemiek (1)

Voornaam :     Annemiek
Achternaam : Roelofs
Woonplaats : Lochem

‘Ik wil graag pleasen,
 mensen tevreden houden.’

Annemiek Roelofs en ik zitten in het klop-
pende hart van LTTC De Toekomst. Om
ons heen zitten jengelende jeugdleden te
kijken naar de wedstrijden die er gespeeld
worden, want het is vandaag zaterdag. Ook
Annemiek heeft net gespeeld en haar
eerste twee wedstrijden verloren.

Hoe vind je dat je tot nu toe hebt gespeeld
vandaag?
‘Ik baal van hoe ik speel, want het is van-
daag de kampioenswedstrijd en ik speel
niet super. Als ik thuis ben zal ik me wel niet
meer vervelend voelen over mijn verlies-
partijen, meestal maak ik me daar niet
meer druk om hoe ik heb gespeeld.’

Is tafeltennis het belangrijkste in je leven?
‘Nee, dat zijn mijn familie, mijn huisdieren
en mijn school. Ik vind school meestal wel
leuk, ik baal er alleen van dat ik drie keer tot
het achtste uur les hebt. En ik heb een
hekel aan de toetsweek.’

Je zegt net dat je familie, huisdieren en
school het belangrijkste voor je zijn. Ik mis
je vriendje in dat rijtje.
‘Hij moet natuurlijk ook in dat rijtje, op num-
mer één. En tafeltennis op vijf.’

Hoe lang zit je al op tafeltennis?
‘Ik weet niet hoe lang ik er precies op zit. Vijf
jaar of zo?’
(Ze vraagt haar roodbesnorde coach
Ferdinand hoe lang ze al op tafeltennis zit.)
‘Sinds groep zeven of acht, vijf jaar denk ik
dus.’

En hoe lang blijf je nog op tafeltennis?

‘Ik weet niet of ik altijd op tafeltennis ga
blijven. Dat bekijk ik per seizoen. Wat me
verder leuke sporten lijken? Tennis en
hockey vind ik ook leuk.’

Wat vind je zo leuk aan De Toekomst?
‘Ik vind de Toekomst leuk en gezellig. Om-
dat ze veel voor de jeugd doen, filmavonden
enzo.’

Wie is je favoriete trainer of trainster?
‘Irene of Remy. Als ik moet kiezen? Als het
moet kies ik voor Irene.’
(Ze informeert bij Joni en Boris waarom
Irene haar favoriete trainster is, Joni zegt
veel, maar niets dat Annemiek helpt bij het
beantwoorden van haar vraag. Uiteindelijk
helpt hij haar samen met Boris en komt
Annemiek tot een antwoord)
‘Ze luistert naar je en ze begrijpt je. Laat
maar, want dat klinkt stom.’

Als je een zak met geld kreeg om de club
te verbeteren, wat zou je dan doen?
‘Ik vind de club goed zoals hij is. Misschien
zou ik het gebouw restylen, vooral de vloer.’
(We onderbreken het interview, omdat
Tamara bezig is met een wedstrijd die ertoe
kan leiden dat het team van Annemiek
kampioen wordt. Natuurlijk gaat Annemiek,
net als de rest van de jeugdleden van onze
club kijken bij deze wedstrijd, die gelukkig
vrij gemakkelijk wordt gewonnen door
Tamara.)

Ik spreek nu met een kampioene, over-
heerst de euforie van het kampioenschap
of het baalgevoel omdat je twee wedstrijden
hebt verloren?
‘De euforie van het kampioenschap over-
heerst. Dat ik twee keer heb verloren maakt
niet gek veel uit. Voor de rest heb ik een
goed seizoen gehad.’

Genoeg over tafeltennis, laten we het over
andere dingen hebben. Dingen die je haat.
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‘Ik weet niet wat ik haat. Ik ben bang voor
spinnen, maar haat ze niet.’
(Ze informeert bij Jara wat ze dan wél haat,
en die vertelt haar dat ze ruzie haat. Daar
stemt ze mee in.)

Van wat voor muziek houd je?
‘Pop, gewone pop. Geen specifieke arties-
ten.’

En wat voor lied wil je dat er op je begrafe-
nis gedraaid wordt?
‘Zullen we het maar over mijn bruiloft heb-
ben? Mijn begrafenis is niet echt leuk om
over te praten. Op mijn bruiloft zou ik Music
van John Miles willen horen. Die heb ik vaak
gespeeld op mijn saxofoon en dat klonk wel
mooi.’

Stel, je bent achttien en je zou mogen
stemmen, op welke partij stem je?
‘Toevallig hebben we ons daar met school
net op georiënteerd. Ik denk de SP. Ik vind
het belangrijk dat ze voor de mensen opko-
men, dat ze vinden dat mensen op sociaal-
economisch gebied gelijk zijn.’

Wie zijn je idolen?
‘Niemand. Ik hoef niet zoals bekende men-
sen in de spotlights te staan. Wat ik wel wil
worden? Advocaat, niet voor de aandacht,
maar om mensen te helpen.’

Wat me opvalt is dat je andere mensen
advies vraagt over je mening. Heb je zelf
geen mening?
‘Ik vind het vervelend dat ik sterk mijn me-
ning moet uiten. Ik vind het bijvoorbeeld fijn
dat mensen me helpen met dit interview.’

Je wilt niet graag je mening uiten om ieder-
een tevreden te houden, om te pleasen.
Klopt dat?
Ja, dat klopt. Ik wil graag pleasen. Hoe lang
ik dat nog blijf doen weet ik niet. Ik weet niet
of ik er ooit problemen mee ga krijgen,
maar voorlopig wil ik iedereen tevreden

houden.’
                               Leander Zimmerman.

Interview met Annemiek (2)
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