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De uitgebreide agenda is deze keer ver-

zorgd door Chris Wenneker.

Linda Spruit heeft haar lidmaatschap opge-

zegd; gelukkig blijft zij betrokken bij de tot

standkoming van dit clubblad. In dit num-

mer een verslag van de sportraad in oprich-

ting. Uw speciale aandacht voor het stukje

van het bestuur; zoals als eerder gepubli-

ceerd in het clubblad  treden de penning-

meester en de secretaresse binnen afzien-

bare tijd af.

Wederom weer veel  jeudzaken: verslag

scholierentoernooi, welpenmeerkampen, de

dropping en aankondigingen van de natio-

nale sportweek en de minicursus.

Veel leesplezier toegewenst!

Namens de redactie,           Bart Ebskamp.

Redactioneel

Memo
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Agenda

             2 t/m 8 april      Olympische Kwalificatie Toernooi – Nantes (Frankrijk)

             4 t/m 6 april      Oostenrijks Jeugd kampioenschap Linz

       Zaterdag 5 april      Landelijke Competitie Jeugd/Senioren

                                      Toekomst 1-VTV 2   3e divisie aanvang 14.00 uur

                                      Landelijke Comp. Jeugd Kampioensgroep ½ finale + 5-6-7-8

         Dinsdag 4april      NTTB-Oost Vergadering Afdelings Bestuur locatie: Wijk 16, Deventer

                                      Bestuursvergadering LTTC. De Toekomst, Jan Wissinkhal, 19.45 uur

     Zaterdag 12 april      Landelijke Comp. Jeugd Kampioensgroep ½ finale + 5-6-7-8

                                      Landelijke Competitie Jeugd/Senioren

               17/20 april      Pro Tour Brasil Open

     Zaterdag 19 april      Landelijke Competitie Jeugd Kampioensgroep 3e en 4e  plaats

                                      Landelijke Competitie Jeugd 10e  ronde Senioren 9e ronde

                                      Toekomst 1- GTTC Groningen 2   3e divisie aanvang 14.00 uur

       Zondag 20 april      Top 12 Invitatie Toernooi “Het Markiezaat”

                                      Nationale C-Meerkampen ½ finales

 Woensdag 23 april      Pro Tour Chili Open

     Zaterdag 26 arpil      Nederlandse Jeugd Kampioenschappen B

       Zondag 27 april      Nederlandse Jeugd Kampioenschappen C

    Donderdag 1 mei      NTTB-Beker 2007/2008 3e ronde

        Zaterdag 3 mei      Landelijke Competitie Senioren 10e ronde

        Dinsdag 6 mei      Bestuursvergadering LTTC. De Toekomst, Jan Wissinkhal, 19.45 uur

            8 t/m 11 mei      Open Spaans Jeugd Kampioenschap

       Zaterdag10 mei      Landelijke Competitie Jeugd Finale Kampioensgroepen

                10/11 mei      Internationaal Tafel Tennis Toernooi, Taveres

      Maandag12 mei      32e Phoenix Prinsenstad Senioren Toernooi

    Woensdag14 mei     Ben Wijnhoudbokaal

   Donderdag15 mei      Algemene Ledenvergadering NTTB-Oost, locatie Wijk 16, Deventer

            17 en18 mei      Nederlandse Kampioenschappen A, Eindhoven

      Maandag19 mei      Internationaal Tafeltennis Toernooi FP 2000, Lloret de Mar

    Woensdag21 mei     Ben Wijnhoudbokaal

        Zondag 25 mei      Kwalificatie B/C Jeugdranglijstoernooi

        Zondag 25 mei      Pannenkoekenfietstocht ca. 30 km richting Gelselaar/Diepenheim

      Dinsdag 27 mei      NTTB-Oost Bestuursvergadering, locatie Wijk 16, Deventer

      Zaterdag 31 mei      Spectrum Wonen-Toernooi ALTC Jan Wissinkhal, Lochem

      Zaterdag 31 mei      Nationale Jeugd Meerkampen Finales 1e dag

                                       Idéfix Toernooi

      Zaterdag 21 juni       Regionale Dag van het Talent, locatie LTTC De Toekomst, Lochem

         Zaterdag 5 juli      25 jarig-Bestaan recreantenafdeling + afsluiting seizoen

                                      Aanvang 17.00 uur (uitsluitend voor recreanten)

het laatste nieuws het eerst bij
WWW.LTTCDETOEKOMST.NL
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Van het bestuur

Van de Penningmeester.

Zoals u allemaal wel gehoord of gelezen

heeft is er op de afgelopen ALV in

november j.l. medegedeeld dat de Penning-

meester in november 2009 aftredend en

niet herkiesbaar zal zijn.

Na een aantal jaren dit vrijwilligers werk

gedaan te hebben, vind ik dat de jongere

generatie de financiële zaken wel over kan

nemen.

We zijn een gezonde vereniging met ca.

150 senior leden.

Daaronder zullen vast wel leden zijn die het

Penningmeesterschap op zich willen ne-

men.

Voor verdere informatie kunt u contact

opnemen met:

Charlotte Enterman – Schillemans

Telefoon: 0573 471266

Contributieverhoging

Beste Leden,

Zoals jullie weten is op de laatste leden

vergadering in november 2007 besloten om

de contributie per 1 april te verhogen.

De nieuwe bedragen komen hiermee per 1

april 2008 op:

Junioren •   8.=  per maand

Senioren • 13.=  per maand

Alle leden moeten zelf de wijziging van hun

betalingsopdracht (PO) bij hun bank rege-

len.

Ik hoop op jullie medewerking voor een

snelle overgang naar deze nieuwe regeling.

C.W. Enterman-Schillemans (penning-

meester).

Hebben jullie er al over nagedacht?

Tijdens de algemene ledenvergadering

heb ik kenbaar gemaakt dat, als ik bij

het rooster van aftreden aan de beurt ben

om herkozen te worden, mij niet meer

verkiesbaar zal stellen.

 In november 2008  in de algemene leden-

vergadering is dit het geval.

Als ik jou benader met de vraag of je het

secretariaatswerk voor onze club wilt doen,

hoop ik dat je er over nagedacht hebt, en

mij een positieve reactie kunt geven.

Het is wel belangrijk dat je in het bezit bent

van een computer, dat geeft een stuk

verlichting in de werkzaamheden.

Je hoeft niet bang te zijn, dat je er plomp

verloren voor komt te staan, want ik ben

bereid je in te werken.

De taken die een secretaris doet zijn:

1. archief bestuur bijhouden,

2. correspondentie onderhoudt,( in- en

uitgaande post)

3. uitnodigingen en agenda, in overleg

met voorzitter, voor bestuursvergaderingen

uitschrijven,

4. notuleren van vergaderingen,

5. ledenadministratie(club en bond),

6. 1x in de maand is er een bestuurs

vergadering,

7. 1x in het jaar de stukken voor de

jaarvergadering klaar maken en versturen,

8. bij verschijning van de Mepper de

mutaties doorgeven en de verjaardagen.

Ben jij de persoon, die zegt:” dat wil ik wel

gaan doen”, meld je dan spontaan aan, en

zeg niet direct nee als je benaderd wordt.

Mijn beslissing om te stoppen in november

staat vast.

Hartelijke groet, Claske Harmsen
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Verslag Nieuwjaarsreceptie (1)

Op vrijdag 11 januari 2008 vond bij tafeltennisvereniging L.T.T.C. De Toekomst de nieuwjaars-

receptie plaats.

De avond werd om 20:15 uur geopend door een welkomswoord van de voorzitter Albert

Enterman van de vereniging. Er werd stil gestaan bij de leden die het afgelopen jaar zijn

overleden en hij liet alle hoogtepunten van het afgelopen tafeltennisjaar de revue passeren.

De voorzitter wenste iedereen vervolgens een goed, sportief en gezond 2008 toe met familie

en vrienden.

Hierna werd het jeugdteam die het afgelopen najaarsseizoen kampioen is geworden in het

zonnetje gezet. Jacqueline Vos deed samen met Johannes Osterloh de uitreiking. Het

meisjesteam  van De Toekomst dat kampioen geworden is bestaat uit Tamara Huigen, Lynn

van Ravenzwaaij en Annemiek Roelofs. Ze zijn kampioen geworden in de landelijke BC

klasse en kregen uit handen van Jacqueline ieder een beker uitgereikt.

De percentagebeker is afgelopen seizoen gewonnen door Marten Adofsen, die wegens ziekte

de beker niet in ontvangst kon nemen.

Hierna nam de voorzitter van de recreantencommissie, Chris Wenneker, het woord om een

tweetal personen in het zonnetje te zetten die zich het afgelopen jaar zeer verdienstelijk

hebben gemaakt voor de vereniging. Deze prijs, Oliebol van het jaar, ging dit keer naar Abert

ten Hoopen en Bart Ebskamp. Laatst genoemde is onder andere zeer nauw betrokken ge-

weest bij de introductie van Dutch Tennis in de Jan Wissink hal.

Hierna werd er door Henk Brinkerink de teams bij de senioren gehuldigd die afgelopen sei-

zoen kampioen geworden zijn. De teams die kampioen geworden zijn:

Toekomst 8, bestaande uit Richard Otten,

Remco Verwoert, Kees Jan Snijder, Marlies

Fleming en Mark Willems. Zij zijn kampioen

geworden in de derde klasse. Kampioen in de

vierde klasse is het tiende team van De Toe-

komst geworden. Dit team bestaat uit Jan

Schrijver, Henk Emsbroek, Arend Horstman,

Wim Klein Baltink en Rino Knippen. Tot slot is

er ook in de vijfde klasse een team onder

leiding van Hennie Vels kampioen geworden

namelijk Toekomst 12. Dit team bestaat uit Cor

ten Bokkel, Gerrit Wassink en Alie Hofland-

Franssen.

Ook werden de percentagebekers uitgereikt

aan de spelers die het afgelopen seizoen in de

seniorencompetitie het hoogste percentage

behaalden. Bij de dames wist Emmy Pater

deze beker te bemachtigen. Bij de heren was

de beker weg gelegd voor George Oudt. De

beker voor het hoogste percentage van de

senioren algemeen ging ook naar George

Oudt. Beiden kregen ook een persoonlijk

bedrukte handdoek.

De Oliebollen van 2007 (Albert ten Hoopen

en Bart Ebskamp)
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Verslag Nieuwjaarsreceptie (2)

Na het officiele gedeelte was er gelegenheid voor een dansje, een hapje, drankje en praatje

voor de ongeveer 75 leden, donateurs, sponsors en andere geinteresseerden die op deze

avond aanwezig waren en werd de muziek verzorgt door huisdj: DJ Sunfield

                  Emmy Pater en George Oudt winnen de percentagebekers

Jan Wissink kondigt een Toekomst reisje aan.

                                                                                                                              Mirko Egbers
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Nieuwjaarstoespraak van de voorzitter (1)

Goedenavond allemaal en welkom op de nieuwjaars receptie van de LTTC de Toekomst.

         Ik ben blij met deze grote opkomst.

onder anderen: Wijk 16, Flits en DTS.

Dat geeft aan dat wij binnen de afdeling op een positieve manier als geheel zijn opgevallen en

dat men naar ons (op)kijkt.

Ons ledental is stabiel rond de 190, waarvan 155 senioren en 35 junioren.

Wij zijn blij dat de positieve tendens bij de junioren zich doorzet en hopen dat dit zo blijft. Aan

de begeleiding van de Jeugd, Jeugdcommissie en het trainers Team zal het niet liggen, zij

zetten zich in ieder geval optimaal in.

De ALTC was ook in 2007 weer met veel enthousiasme bezig. Zij hadden opnieuw een goed

programma en ook hier was de inzet van veel vrijwilligers een doorslag gevende factor voor

hun succes. Evenementen zoals de Sinterklaas viering en een bezoek aan een Dierenpark

inclusief maaltijd zijn hierbij jaarlijks weer een hoogtepunt.

Van de recreantencommissie was de inzet ook weer buitengewoon waarbij evenementen

zoals Mossel avond, de jaarlijkse winterwandeling dit keer over de Velhorst, met na afloop een

snertbuffet, het Paas en Kerstkaarten zijn maar enkele van de vele evenementen die zij

organiseerden.

Ook de Teams van de Wedstrijdsecretariaten Jeugd en Senioren met hun medewerkers

hebben opnieuw veel werk verzet om iedereen zoveel mogelijk op de juiste plek in de compe-

titie te laten spelen en ik weet dat dit veel werk is en niet altijd goed gegrepen. Ik vind dat zij

ook wel eens een extra applausje verdienen.

In 2007 hebben we ook de eerste vruchten geplukt van de nieuw opgerichte Club van 100, na

eerst de beschikking te hebben gekregen over een Starters set voor Dynamic Tennis werd de

club ook verrast met nieuwe (echte) teltafels. Later dit jaar kregen we nog een Beamer voor

algemeen gebruik maar vooral voor toepassingen zoals bij jeugdtrainingen, cursussen  en

vertoon van films.

In 2007 zijn helaas 3 leden van onze vere-

niging overleden.

Aan het begin van deze avond wil ik U

daarom verzoeken om enkele momenten

stilte in acht te nemen om:

 Rinus Hoffman,  Herman Wevers en

Johan Zweers te gedenken

2007 was voor de Toekomst een jaar

waarop we zowel sportief als recreatief

tevreden kunnen terug zien.

Ook is de Toekomst afgelopen jaar binnen

de regio Oost tot Voorbeeld verenigingen

uit geroepen. (1 van de 5) samen met
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Nieuwjaarstoespraak van de voorzitter (2)

Ook  kregen we een AED aangeboden en dit is een defibrillator te gebruiken bij acuut hartfalen

in combinatie met reanimatie. Het bestuur is bezig te inventariseren hoeveel mensen binnen

de club hiermee kunnen omgaan en hoe dit aantal op een verantwoorde wijze te vergroten.

We hopen hem nooit nodig te hebben maar wij zijn blij om indien nodig erover te kunnen

beschikken.

Verder leverde de C.V. 100 nog een bijdrage in de kosten om de vrijwilligers te trakteren op

een bezoek bij de Grolsch met een Stamppotbuffet nadien en een wijnproef avond op hun

ALV.

Met betrekking tot de Mepper kunnen we melden dat deze weer regelmatig uitkomt en wij

hopen dat u, onze leden hieraan ook zo af en toe een geschreven bijdrage wilt leveren. De

contact adressen van Linda Spruit en Bart Ebskamp staan hiervoor open.

Verder hebben nog heel veel andere mensen zich ingezet om het afgelopen jaar weer tot een

succes te maken maar ik kan moeilijk iedereen noemen zonder iemand te vergeten.

Voor al deze mensen, nagenoeg allen vrijwilligers, graag een groot applaus.

U zult ook merken dat er per 1 januari een geringe prijsverhoging is ingegaan voor vele van de

versnaperingen die aan de bar besteld kunnen worden.

Wij hebben al een paar jaar geen prijsverhogingen gehad en moesten vaststellen dat de

prijzen bij ons voor de meeste drankjes niet meer op het juiste niveau lagen.

Met het afsluiten van de voorjaars competitie 2007 hebben wij ook afscheid genomen van

onze deelname aan de Eredivisie.

Dat was niet omdat het slecht ging, integendeel we zaten voor de 2de achtereenvolgende

keer in het linker rijtje, een zeer goed resultaat van onze mannen dus.

Het was binnen het bestuur echter duidelijk dat de financiële consequenties een risico inhiel-

den voor de gehele vereniging omdat sponsoring van e.e.a. een probleem begon te worden.

Wij hebben dan ook besloten om te stoppen voordat dit daadwerkelijk het geval zou zijn, dit

was overigens ook de afspraak die wij in de leden vergadering hebben gemaakt voordat wij

hieraan begonnen. Ik wil nog wel even kwijt dat ik vind dat wij met dit Team een geweldige tijd

hebben meegemaakt met alle spanning en ontspanning die daarbij hoort.

Verder zijn er in de najaars competitie weer een Jeugd (meisjes) Team en Senioren Teams

kampioen geworden hierop zal zo dadelijk nog worden ingegaan door onze wedstrijd-

secretariaat. Henk Brinkerink en Johannes Osterloh.

Ook de recreanten Commissie heeft nog het een en ander in petto vanavond waaronder de

verkiezing van de oliebol van het jaar, Chris Wenneker zal daar zo meer over vertellen. De

muziek vanavond is opnieuw van DJ Sunfield (Jos Zonneveld)

Nu op 11 januari kijken wij weer opgewekt naar een nieuw jaar met nieuwe uitdagingen.

Ik wil besluiten met de hoop uit te spreken dat iedereen, lid, vrijwilliger of donateur het nieuwe

jaar weer met heel veel plezier onze hal bezoekt om hier ontspanning door inspanning en

gezelligheid te vinden.

Ik wens iedereen mede namens het gehele bestuur een goed, sportief en gezond 2008 toe,

samen met familie en vrienden.

                                                                                                                 Albert Enterman.
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Sportraad lochem in oprichting

In de serre van zalencentrum Bousema werd op maandag 28 januari door tien sport-

verenigingen, waar onder De Toekomst, het eerste sportcafé gehouden.

Een afgevaardigde van de sportfederatie van de gemeente Berkelland legde uit hoe het in

deze gemeente georganiseerd is.

Op deze avond werd besloten tot het oprichten van een sportraad.

Het doel van deze avond was om tot een samenwerking te komen. Veel problemen komen bij

meer verenigingen voor en kunnen gezamenlijk aangepakt worden. Bovendien staat een

gezamenlijk standpunt veel sterker in de onderhandelingen dan een individuele mening van

een vereniging. Samenwerking en afstemming tussen de lokale sportverenigingen en de

lokale overheid binnen de gemeente Lochem is zeker in deze tijd zinvol.

De verenigingen krijgen immers steeds vaker te maken krijgen met nieuwe wet- en regelge-

ving.

Er is vaak weinig inzicht in de lokale overheid  Men weet niet wat men van van de gemeente

kan verwachten en  men heeft doorgaans onvoldoende inzicht hoe het subsidiebeleid in

elkaar zit.

De samenleving wordt steeds complexer. De sportsector zal moeten inspelen op de maat-

schappelijke ontwikkelingen.  De sportverenigingen moeten zich afvragen welke maatschap-

pelijke rollen zij kunnen  vervullen en wat ze voor de gemeenschap kunnen betekenen.

Vanuit het Rijk is er bijvoorbeeld geld beschikbaar voor de bekostiging van combifuncties:

trainer van de vereniging is tegelijkertijd sportleraar op de school.

Sportraad -gemeente:

De nieuwe Sportraad wil zich opwerpen als centraal aanspreekpunt voor de gemeente. Zij wil

gehoord en geïnformeerd worden door de gemeente en meedenken bij het gemeentelijke

sportbeleid vanuit de gezamenlijke belangen van de sportverenigingen.

De Sportraad wil dus namens  alle sportverenigingen binnen Lochem gesprekspartner en

belangbehartiger zijn richting de Gemeente bij de in de loop van dit jaar door de Gemeente op

te stellen Nota Sport.

Tevens stelt de Gemeente Lochem dit jaar een nieuw model op voor de waarderings-

subsidies Sport & Cultuur. Ook daarin ziet de Sportraad voor zichzelf een rol weggelegd.

Op 21 februari heeft een eerste kennismakingsgesprek plaats gehad tussen de gemeente

lochem en de 2 initiatiefnemers van de sportraad, te weten de heren Julius Kayser en Gerard

Donkers.

Julius Kayser is bestuurslid van de Lochemse Hockey Club (LHC) en  Gerard Donkers nam

ook het initiatief tot de totstandkoming van Platform Stad Lochem. Hierin zijn de ondernemers

en de sector cultuur in vertegenwoordigd.

Gemeentelijk sportbeleid:

De gemeente gaat dit jaar het sportbeleid ontwikkelen in overleg met de sector.

De raad heeft al een aantal onderwerpen aangegeven die een plek moeten krijgen in de

sportnota zoals: Sportstimulering voor bepaalde doelgroepen zoals ouderen, jongeren, men-

sen met een beperking en allochtonen. Hierbij kunnen wij bijvoorbeeld denken aan speel- en

beweegpleinen, sportactiviteiten in de buitenschoolse opvang, gerichte projecten voor men-

sen met een beperking en ouderen.

Het bevorderen van de samenwerking tussen sportverenigingen, sportorganisaties, onderwijs

en doelgroeporganisaties.

De gemeente biedt d.m.v. sportaccommodaties voorzieningen aan voor sporten en bewegen
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Sportraad lochem in oprichting

en stelt zich de vraag of er voldoende accommodatie beschikbaar is in de kernen Lochem,

Gorssel en Eefde. Het onderhoud van buitensportaccommodaties moet de gemeente nog

harmoniseren. De waarderingsubsidies voor verenigingen moeten eveneens nog geharmoni-

seerd worden tussen oud Lochem en oud Gorssel.

Sportverenigingen zijn belangrijke partners voor de gemeente. De gemeente ziet een rol

weggelegd voor de sportraad om de communicatie met de verenigingen te verbeteren.

De sportraad heeft eerst verenigingen in de kern Lochem bij elkaar gebracht. Wethouder

Kreeft heeft aangegeven eerst veel waarde te hechten aan een sportraad die de sport-

verenigingen in de gehele gemeente vertegenwoordigt uit oogpunt van representativiteit.

De laatste bijeenkomst van de sportraad in oprichting vond plaats op maandag 17 maart . Bij

deze bijeenkomst was het verheugend dat er ook afgevaardigden van diverse sport-

verenigingen uit de kernen Gorssel, Barchem,Laren,Harfsen en Eefde aanwezig waren en

niet alleen vanuit de stad Lochem. Ook zij traden toe tot de sportraad die avond.

            Besloten werd die avond, om een werkgroep samen te stellen die de komende maan-

den de sportraad juridisch en organisatorisch vorm gaat geven. Verenigingen worden opge-

roepen mensen voor te dragen die in  de werkgroep zitting willen nemen. Waarschijnlijk

komen er  afzonderlijke werkgroepen voor resp. de binnensporten en de buitensporten en er

wordt bekeken of de sportraad bijvoorbeeld een stichting zal worden.

 Eind september hoopt men dat de sportraad er dan staat.

Bij de gemeente Berkelland heeft de gemeente zelf het initiatief genomen tot het oprichten

van een sportfederatie. De Sport Federatie Berkelland wordt bemand door vier parttime

betaalde krachten. Deze federatie is de overkoepelende organisatie van de sportraden van de

plaatsen binnen de gemeente Berkelland. De SFB heeft als doel clubs te voorzien van des-

kundige informatie, advies en ondersteuning op sportgebied en samen met hen de sport

blijvend te stimuleren en promoten.  De SFB organiseert o.a. themabijeenkomsten en cursus-

sen.

Persoonlijk acht ik het uitgesloten dat de Gemeente Lochem de organisatiestruktuur van de

gemeente Berkelland overneemt. Betaalde krachten kosten immers geld.

In het verleden is er eerder een sportraad in Lochem geweest. De kwaliteit van de sportraad

en een gemeente die het belang van een sportraad inziet, zal bepalend zijn tot het slagen van

de sportraad. De sportraad zal zich goed bewust moeten zijn dat zij niet de enige gespreks-

partner is betreffende sportaangelegenheden. Veel advies wordt door de gemeente ingewon-

nen bij de Gelderse Sport Federatie. Bij de Gelderse Sport Federatie werken ruim 50 mede-

werkers werkend in opdracht van de Gelderse gemeenten, Provincie Gelderland, sport-

bonden en sportverenigingen, bedrijfsleven en andere organisaties.

Veel geld trekt de overheid de komende periode uit tot het stimuleren van sport voor bepaalde

doelgroepen. De overheid lijkt, gezien de bedragen,  te vergeten wat er al is: de sport-

verenigingen!!!

Een basis voor een sportraad is gelegd.  De sportraad is m.i. met name interressant voor die

verenigingen die een accomodatie huren van de gemeente. Het is daarom de vraag of onze

vereniging op dit moment actief zitting moet nemen in de sportraad of in een van de werk-

groepen. Het volgende overleg  tussen de gemeente en de sportraad vindt voor 1 oktober

2008  plaats.

We houden u op de hoogte.                                                                                Bart Ebskamp
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Training woensdagavondgroep

Aan alle recreanten van de woensdagavondgroep.

Zoals enkele weken geleden bekend is gemaakt is Ferdinand van Hilst gestopt met

het geven van training. De recreantencommissie (Iet, Liesbeth, Henk en Chris) hebben

in overleg met Esther Wissink en Nico Horstman (Nico is bereid de plek van Ferdinand in te

nemen) het volgende besloten om de training op zich/ en opkomst voor de training aantrekke-

lijker te maken.

1. Esther en Nico zullen op toerbeurt training geven.

2. Training vindt plaats vanaf half januari tot half april en in de maanden oktober en

    november en wordt alleen gegeven als er 6 of meer personen aanwezig zijn.(mits geen

    andere activiteiten/zie halfjaar evenementen agenda)

3. In de weken/maanden  die buiten de bovengenoemde periode vallen is er gelegenheid

    om "vrij" te spelen, onderling toernooi te spelen, piramide-toernooi weer op te starten

    enz. enz.

Uw eventuele op-en aanmerkingen zullen wanneer mogelijk nog worden ingepast.

Warming-up/Inspelen vanaf           20.30 uur

Aanvang training                             20.45 uur

Einde training                                  21.30 uur

Bij voldoende belangstelling  van   21.30 - 22.00 uur intervaltraining

Ons streven is bovenstaand schema in te laten gaan per 8 maart a.s.

De Recreantencommissie organiseert:

      TOERNOOI OM DE

 BEN WIJNHOUDBOKAAL

         14 en 21 mei

Aanwezig: 20.15 uur Start: 20.30 uur

Opgave t/m  7 mei via de lijst op het info-bord

  of bij Iet, Liesbeth, Henk of Chris

 Deelname gratis!  Opgeven is meedoen!!
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IN 2008 GEEN ALGEMENE SEIZOEN-

AFSLUITING

Zoals de laatste jaren gebruikelijk werd er

na het voorjaarsseizoen  een

Seizoenafsluiting c.q. feestavond georgani-

seerd door  een aantal samenwerkende

Commissies n.l.  A.L.T.C., Jeugd-

commissie,  Technische Commissie,

Bestuur en de Recreantenafdeling.

Na de avond van 2007 te hebben geëvalu-

eerd zijn deze commissies tot de slotsom

gekomen om in 2008 een dergelijke avond

niet meer te laten plaats vinden.

Redenen zijn:

Bijna iedereen moet  men achterna  om

eventuele aanwezigheid te peilen

  (spontane opgave zijn er bijna niet bij)

 Medewerking met op-en afbouw valt erg

tegen (op een harde kern na, bijna

altijd dezelfde personen)

Geen respect voor de organisatie – Bijna de

helft van de aanwezigen staat buiten of

voor de bar.

Helaas is het niet anders.

Met vriendelijke groet,

Chris Wenneker

Namens de samenwerkende commissies

Seizoensafsluiting

Het Bestuur van de Club van 100 komt

binnenkort bijeen om weer een bijzon-

der evenment of iets anders te bedenken

voor de leden van Club van 100.

Uiteraard hoort U dit zo spoedig mogelijk

zodat een ieder ruimschoots van te voren

zal weten wanneer e.e.a. zal plaatsvinden.

Tevens willen wij de “nog niet leden” er op

attenderen dat er nog enkele plekken vrij

zijn binnen de club vanwege dat de ex-

eredivisie spelers onze Club van 100 heb-

ben verlaten. Zoals u allen heeft gezien doet

de club van 100 bijzonder goed werk binnen

alle geledingen van onze vereniging.Van de

• 50,00 die u jaarlijks inlegt , gaat • 25,00

naar goede doelen binnen de verenigng die

samen met het Bestuur worden bepaald.

Van de overige • 25,00 worden gezellige

bijeenkomsten georganiseerd.

Hebt U interesse?? Schroom niet om

contact op te nemen met Wim Wilgenhof,

Jan Wissink of Chris Wenneker.

Namens Het Bestuur van de Club van 100

Chris Wenneker

Mededeling Club van 100

Het is inmiddels 3 jaar geleden dat onze vereniging overging naar nieuwe clubkleding.

       De shirts en shorts zijn voor alle leden beschikbaar en eenmalig voor  •10.=  per shirt en/

of short te bestellen. Deze aanbieding is tot stand gekomen in samenwerking met een spon-

sor voor de periode van 3 jaar. Op 31 juli 2008 is deze sponsoring afgelopen en zal voor

nieuwe kleding de volle prijs betaald moeten worden.

Kledingsponsering
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Verslag kerstkaarten

Vrijdag 21 december was het gezellig onderling kaarten.

       Een aantal tafels klaverjassen en jokeren.

Chris en Iet deden de opening en daarna mochten we beginnen.

We begonnen met drie ronde’s achter elkaar te spelen.

De eerste ronden speelde ik (Jacqueline) samen met Els dat ging eigenlijk wel goed om er in

te komen .

Toen mocht ik samen met Mirko spelen.

Het was een gezellige boel en zo hier en daar werd er aardig gelachen.

De 3e ronde met Henry samen werd er veel roem gekaart .

Toen hadden we een kleine pauze om te mogen roken en plassen eindelijk.

In de 4e ronde mocht ik samen met Frans Jan kaarten dat ging ook heel erg goed.

Tijdens het kaarten kwamen de dames Iet en Esther om drinken te brengen en lekker hapjes

die Iet zelf had gemaakt.

De prijs uitreiking en wat denk je, nee maar ik was nummer 1 geworden met klaverjassen .

Mijn week kan niet op, eerst al met het oliebollen toernooi en nu ook nog met klaverjassen.

Ik wil iedereen bedanken voor de organisatie.

Winnaars klaverjassen:

nummer 1: Jacqueline Vos        Eindscore: 5586

nummer 2: Frans J. Holtmaat    Eindscore: 5432

nummer 3; Adrie Fleming         Eindscore: 5196

poedelprijs: Linda spruit              Eindscore: 3682

Winnaars jokeren:

nummer 1:  Atty Vels                  Eindscore: 70

nummer 2: Gerrie Leusink         Eindscore: 45

nummer 3: Gerrie Vels               Eindscore: 48

poedelprijs; Alita Zeelte               Eindscore: 70

groetjes van Jacqueline Vos

ik

tafeltennis
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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

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

Club van 100:

Jan Wissink (voorzitter) 0573-252630

Wim Wilgenhof (penningmeester) 0573-251821

Chris Wenneker (secretaris) 0573-256260

Financieel manager:

Jan Wissink (o.a. sponsoring) 0573-252630

Jazz-gymnastiek:

G. Vels 0573-257963

Wedstrijdsecretariaat:

Harry Albers (sen. regio en afdeling) 0573-

256867

Henk Brinkerink (sen. landelijk) 0573-254676

Albert ten Hoopen (ondersteuning) 0573-254982

Schooltafeltennis Commissie:

Henk Emsbroek 0573-253801

Remco Verwoert 06-53429656

Richard Otten 06-21828171

Tom Bleumink 06-19336436

Schoonmaakcommissie:

Lienke Freriks 06-45354704

Gerrt Zeelte 0573-257524

Kascommissie:

Yvonne Beening t.beening@hccnet.nl

Henk Emsbroek 0573-253801

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 (copy)(redactie@lttcdetoekomst.nl) 0545-293559

Chris Wenneker (agenda) 0573-256260

Technische Commissie:

Vacante functies

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

Vacant (wedstrijdsecretariaat) tijdelijk:06-41735882

Vacant (externe toernooien) tijdelijk:06-20030686

Remi Beelen (advies/ondersteuning) 06-14492744

Vacant (coördinator recreatie)

Jacqueline Vos (lid recreatie) 06-41735882

Laurens van Alen (lid recreatie) 0573-253181

Esther Wissink (lid) 0573-491310

Niko Horstman (lid) 0575-517667

Jara de la Court (jeugdvertegenwoordiger)

---

Albert ten Hoopen(advies/ondersteuning)0573-254982

Trainers:

Irene Faber (hoofdtrainer) 06-20030686

Remi Beelen 06-14492744

Esther Wissink 0573-491310

Nico Horstman 0575-517667

Frans Snijder 0573-254961

Henny Vels 0573-257963

Jos Zonneveld 0573-257596
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Jarigen Ledenmutaties

senioren:

C. Harmsen-Miedema+        1-4

H.G.J. Mogezomp        1-4

B. Ebskamp        2-4

H.M. Harmsen        2-4

J.H.G. Hofman        3-4

J. Stokvisch                  9-4

G.A.M. Giovanella+                14-4

J.R. Heijink                14-4

A. Slooten van                23-4

E.M. Stegeman+                29-4

W.  Wilgenhof                30-4

B. Jansen                            3-5

R.J. Zee,van der                            7-5

M. Zonneveld                   7-5

M.J Most,van der                          11-5

C.J. Schuiling                 12-5

F.P. Snijder                          12-5

J.G. Friskes-Zuidgeest                 13-5

R.X.R. Beelen                 15-5

H.B. Albers                          20-5

N. Horstman                 20-5

M. Knippen                          20-5

H.J. Stegeman                 23-5

G.J. Bos                          27-5

jeugd:

T.J. Vermeulen                  1-5

M. Wessel,van                12-5

I.Visser                          14-5

D.Kamma                 21-5

Bedankt als lid jeugd:

Maikel de Groot.

Anne Westerink

Leander Zimmerman

Bedankt als lid Senioren:

Jaap Koert

Verhuisbericht:

Bep en Guus Fisscher

Nieuw adres:

Graanweg 14

7242 AV Lochem

Tel: 0573-256501

Nieuw E-mail adres:

Johannes Osterloh

j.osterloh@hotmail.com

Nieuwe Jeugdleden:

Per 1-03-08

K.Schellen(Kimberley)

Meindert Hobbemalaan 28

7242 DH Lochem

Tel: 0573-252908

E-mail adres: steintjes3105@hetnet.nl

V. Dorothea (Virgil)

Nassaulaan 44

7242 CN Lochem

Tel: 0573-256909

E-mail: msteintjes@hetnet.nl

Geboren:

 1 Januari 2008

Bram

Zoon van Richard Otten en Inge Pasman

31 januari 2008

Tim

Zoon van Ellen Simmelink en Frans Jan

Holtmaat.
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Verslag van het Jan Ubels toernooi

Op Zaterdag jl. werd in de Jan-Wissinkhal weer de start gemaakt met het 4-daags “Jan

Ubels”toernooi, tot 2 jaar terug,beter bekend als het”Enno-Wijsbeek”toernooi.

Dit evenement is onder de sporters met een beperking het enige toernooi in team-verband.

Bij deze groep is het onderlinge speelniveau groter dan bij de valide sporters, dus een

team(van 2 personen en een invaller)is elk jaar weer een uitdaging.

Maar ook dit jaar hebben we leuke teams gevormd(kan ook niet anders, met alleen maar

leuke mensen)

Team Toekomst    1: Erwin Stegeman en Wilco Brunsveld

Team Toekomst    2: Bennie Bannink;Marina van der Zee en Erik Bos

Team Toekomst    3: Marleen van der Most;Volkan Kleinbrinke en Rob van der Zee

Alle teams komen dit jaar uit in de C-Klasse(4de/5de Nebas klasse)

Al op de eerste dag hadden we beide reserves nodig. Vanwege ziekte van Wilco en Volkan,

zijn Bennie en Rob ingevallen in resp. team 1 en 3.

Na de eerste speeldag en 2de ronde staat de Toekomst er als volgt voor in 7-kamp:

Team 1 bovenaan met 23 gewonnen games en 10 verloren

Team 2 staat 2de   met 23 gewonnen games en 14  verloren

Team 3 staat  7de  met   8 gewonnen games en 25 verloren

Zoals vermeld, dit is het resultaat van de eerste dag, er volgen nog 3 speeldagen met in totaal

nog 5 rondes, er kan dus nog van alles gebeuren.

De data voor de volgende speeldagen zijn:

02 Februari 2008 in Amersfoort

22 Maart 2008 in Beltrum

12 April 2008 in Bentelo.

Namens de A.L.T.C.

Arie Pater

Interesse in vrijwilligerswerk?

Informeer eens bij de diverse commissies.
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Welpenmeerkamp 2008 bij De Toekomst (1)

welpenmeerkamp 2008

wederom een groot succes!

Eindelijk was het dan zover, afgelopen zondag 16 maart hebben 30 welpen / 1e jaars pupillen

van afdeling Oost zich van hun beste kant laten zien bij de Welpenmeerkampen 2008. Dit

keer werden de meerkampen gehouden in Lochem bij L.T.T.C. De Toekomst. De deelnemers

kwamen vanuit de hele regio Oost, van Hattem tot Enschede, en varieerde van echte

beginners tot de al wat meer ervaren competitiespelers. Aan dit toernooi deden maar liefst 10

deelnemers van onze vereniging mee. Om 9:00 uur was de zaal open en stonden de eerste

kinderen al klaar met bat en bal om alvast goed in te spelen.

Na een korte gezamenlijke warming-up in een splinternieuw t-shirt werd met het echte toer-

nooi gestart. Er werd gespeeld in zes 5-kampen, waarbij alle spelers willekeurig zijn inge-

deeld. De meisjes hebben in deze eerste ronde onderling uitgevochten wie de sterkste was

van de afdeling Oost. Al snel bleek dat Kim Hergelink met veel overtuiging alle wedstrijden

naar haar hand kon zetten. De andere meisjes streden onderling in een aantal spannende

wedstrijden om de plaatsen 2 t/m 5.
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Welpenmeerkamp 2008 bij De Toekomst (2)

De einduitslag van deze meisjespoule:

1. Kim Hergelink Swift (D)

2. Joy Ruijmgaart            De Toekomst

3. Merel Mastenbroek Twekkelerveld

4. Kira van Londen De Toekomst

5. Jolijn Schut Swift (D)

’s Middags na een broodje knakworst werden opnieuw 5-kampen ingedeeld, nu echt op

sterkte om alle kinderen zoveel mogelijk uitdaging te bieden. Dit leverde een groot aantal

spannende wedstrijden op met mooie rallies en uiterste concentratie van de kinderen. In alle

poules moest het regelmatig 5 games worden gespeeld om de winnaar te kunnen bepalen,

met uiteindelijk het volgende eindresultaat:

 Poule 5

1e Job Askes                 Swift (D)

2e Gianluca Cossu      DTS

3e Merel Mastenbroek Twekkelerveld

4e Jarno Hoogebeen   De Toekomst

5e Robin Hoogebeen    De Toekomst

Poule 1

1e Jochem Kruit            Swift (D)

2e Syp de Jong              Swift (D)

3e Rico Lin                    Twekkelerveld

4e Nick Vos                   Swift (D)

5e Axel Hulzebos          Gelvandria

Poule 2

1e Jacco Lin                   Twekkelerveld

2e Tim Hergelink            Swift (D)

3e Cas v.d. Breemen    De Toekomst

4e Kim Hergelink            Swift (D)

5e Jelmer Schepers     De Toekomst

Poule 3

1e  Tim Wijnhoud        Swift (D)

2e  Rutger Carelse       De Toekomst

3e  Edwin Flapper         Gelvandria

4e  Joy Ruijmgaart        De Toekomst

5e  Daan van Mun        Gelvandria

Poule 4

1e Pjotr Carelse            De Toekomst

2e Stefan Holwerda      DTS

3e Kira van Londen      De Toekomst

4e Mark Hergelink          Swift (D)

5e Dennis Halfwerk      Smash

 Poule 6

1e Tjerk Carelse           De Toekomst

2e Mirko de Boer          De Toekomst

3e Jelle Berning     Swift (D)

4e Dylan de Vries           Swift (D)

5e Jolijn Schut               Swift (D)
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Aankondiging Nationale Sportweek

Nationale Sportweek: tafeltennisgym-

lessen voor basisscholen

bij L.T.T.C. De Toekomst wederom in

2008!

Tijdens de vijfde Nationale Sportweek

zullen de groepen 4 en/of 5 van de

verschillende basisscholen kennisma-

ken met tafeltennis bij L.T.T.C. de Toe-

komst.

Eerdere jaren zijn deze speciale gymlessen bij de tafeltennisvereniging zo goed ontvangen

door de kinderen en de groepsleerkrachten, dat ook dit jaar deze unieke samenwerking

tussen de Lochemse tafeltennisvereniging en de basisscholen is voortgezet.

Dit jaar vindt het plaats op vrijdag 28 maart en vrijdag 4 april en doen mee: De Rank, St.

Josephschool, Mr. Propschool, De Vennegötte en De Toermalijn. Helaas hebben de

Barchschole, de Nettelhorst en de Prins Hendrikschool moeten afzeggen wegens andere

activiteiten. We verwachten bijna 200 kinderen tijdens de tafeltennisgymlessen.

Jeugdtrainsters Esther Wissink en Irene Faber staan paraat samen met andere vrijwilligers

om de kinderen spelenderwijs kennis te laten maken met tafeltennis. Zo zal rond de tafel

worden gespeeld, op hoge bekertorens worden gemikt en ballontennis worden gespeeld.

Enthousiaste kinderen kunnen verder kennis maken met tafeltennis tijdens de 6-weekse

minicursus in mei en juni.

Heb je tijd kom gerust een kijkje nemen! Voor meer informatie kun je terecht bij Irene Faber

(irenefaber@hotmail.com).
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minicursus tafeltennis!

Wegens groot succes start  L.T.T.C. De Toekomst  een

      minicursus 2008

Op vrijdag 16 mei 2008 start tafeltennisvereniging L.T.T.C. de Toekomst voor alle en-

thousiaste kinderen van 6 t/m 12 jaar uit Lochem en omstreken wederom een mini-

cursus tafeltennis! Jij komt toch ook?

De minicursus is een cursus speciaal voor alle basisscholieren uit Lochem en omstre-

ken. In deze 6-weekse cursus leer je de eerste beginselen van het tafeltennis met be-

hulp van allerlei behendigheids- en tafeltennisoefeningetjes. Gedurende deze periode

geven onze trainsters Esther Wissink & Irene Faber elke week een tafeltennistraining.

Wanneer en waar?

Op vrijdagmiddag na schooltijd en voor het eten

Data:  16 mei, 23 mei, 30 mei,

            6 juni, 13 juni en 20 juni

De trainingen zijn in de onze eigen zaal: de Jan Wissink Hal aan de Koedijk 64 in

Lochem (achter de manege). De kosten voor de gehele cursus zijn slechts • 7,50.

Hoe kan ik me opgeven?

Je kunt je t/m 5 mei 2008 aanmelden bij Irene via het telefoonnummer 06-20030686 of

per e-mail irenefaber@hotmail.com.

Kijk voor meer informatie van onze tafeltennisvereniging en de minicursus ook op

www.lttcdetoekomst.nl!!

Copy voor het clubblad

Het liefst per e-mail: redactie@lttcdetoekomst.nl

of in de copybus in de kantine.
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Verslag Scholierentoernooi

Lochem- Op vrijdag 28 december 2007 vond in de Jan Wissinkhal het jaarlijkse scholieren

tafeltennistoernooi plaats. Kinderen uit de basisschool groepen 5  t/m 8 van de voormalige

gemeente Lochem hadden zich hier op school voor opgegeven. Ruim  110 kinderen hebben

zich opgegeven, waarvan er 108 uiteindelijk aan het toernooi begonnen.

De groepen 5 en 6 waren het best vertegenwoordigd. Ruim 72 jongens en meisjes hebben in

deze klasse gestreden om de felbegeerde titel van scholieren tafeltenniskampioen 2007.

Nadat de kinderen in de verschillende categorieën ingedeeld  waren konden zij rond 09:30

beginnen aan het toernooi. Doordat de opkomst zo hoog was moesten er veel wedstrijden

gespeeld worden.

Het in grote getale aanwezige publiek genoot zichtbaar van het spel van de deelnemers.

Mede dankzij een grote, enthousiaste groep vrijwilligers is ook dit scholieren tafeltennis toer-

nooi weer een groot succes geworden.

Tijdens de prijsuitreiking van de poule “meisjes groep 7” is een fout gemaakt. Hiervoor onze

excuses. De winnares van deze poule met een ongeslagen serie van 10 wedstrijden is Yukiko

Boin. Zij heeft inmiddels al een beker in ontvangst genomen.

De uitslag van het scholierentoernooi was als volgt:

Meisjes Groep 5: 1 Marleen Westra 2. Kim Fenahm 3. Linda Woestenenk

Jongens groep 5: Rutger Carelse 2. Pepijn Rouwma 3. Bernhard Jan Prinsen

Meisjes Groep 6: Stefanie Brinkman 2. Lies Beuzel 3. Britt Nieuwenhove

Jongens Groep 6: Christiaan Beuzel 2. Bram van Noort 3. Daan Wildeboer

Meisjes Groep 7: 1. Yukiko Boin   2. Kira van Londen 3. Jesse Egging

Jongens Groep 7: 1. Sten Gosselink 2. Bas Gotink 3. Bram van Leeuwen

Meisjes Groep 8: 1. Jessica Klein Nulent 2. Denise Dijkerman 3. Myrthe Zethuil

Jongens Groep 8: 1. Emiel Herkert 2. Mike Soer 3. Robin de Vries

Remco Verwoert
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Dropping 9 februari 2008

Op 9 februari vond de dropping plaats, georganiseerd door Linda en Mirko.

We verzamelden om 19.00 uur bij de hal (al dan niet met zaklamp en theedoek).

Vanuit de hal vertrokken we om de 10 minuten met een groepje in een auto

richting ons droppunt.

De bedoeling was dat de jeugd geblinddoekt zou worden, maar met het risico

op wagenziekte hebben we hier maar vanaf gezien.

Was trouwens niet nodig, want onze toeristische route had hen behoorlijk

gedesoriënteerd (en de chauffeurs trouwens ook).

In Neede stapten we uit bij het kerkhof. Alleen het woord kerkhof deed bij

sommigen de spanning al tot het hoogtepunt stijgen.

Daar kregen de groepen de laatste instructies van Linda en Mirko (ook met

betrekking tot de veiligheid) en konden ze lopend vertrekken.

De meeste chauffeurs gingen daarna heerlijk aan de koffie bij Linda & Mirko.

Alleen  Jacqueline  was zo dapper mee te lopen.

Onderweg werden ze getrakteerd op een versnapering en wat te drinken door

Christiaan (met hulp van neefje Rico). Daarna de route verder af te lopen

en natuurlijk de opdrachten/vragen te beantwoorden.

Rond 22.30 uur kwamen de eerste gedropten in zicht: ze konden het huis

van Linda & Mirko vinden.

Sommigen waren minder fortuinlijk: die belandden in Noorddijk.

Gelukkig bracht de mobiele telefoon uitkomst en kon ook die groep door

Mirko opgehaald worden.

Bij thuiskomst werden we onthaald door Jordy met drinken en broodjes

kroket en frikadel. Linda maakte de uitslag van de quiz bekend en een

ieder mocht als beloning iets uitzoeken uit een grote zak van Jamin.

Pas rond middernacht vertrokken we weer uit Neede. Sommige kids

werden thuis afgezet en voor anderen werd nog extra vervoer geregeld

(treinen liepen niet meer).

De meningen waren unaniem: een zeer geslaagde dropping en een prima

verzorging!

Linda, Mirko en natuurlijk ook Christiaan en Jordy (en Rico): namens alle

jeugdleden:

                              Dank je wel!!!!!!

Tafeltennissen bij De Toekomst,

meer dan een sport...
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Jeugdwedstrijdverslag Toekomst 4

Jullie vroegen je waarschijnlijk af, waarom er geen verslag van team 4 verschenen is op de

website van de afgelopen keer .

Het ging dus om zaterdag 8 maart.

Nou, om de eenvoudige reden……..Er viel niets te beleven.

Het was een thuiswedstrijd tegen Olst.

Mijn team was maar met twee spelers vertegenwoordigd, namelijk Maaike Visser en Mike

Soer.

Irma Schoot was/is helaas geblesseerd, ze mag een paar weken niet spelen van de huisarts,

en Patrick Easton is in de klauwen van onze grote vriend AH.

De einduitslag was niet iets om er een heus verslag van te maken.

Mike Soer wist er één punt uit te halen, wat niet weg neemt dat ik blij ben met mijn team, mijn

mening is dus nog steeds dat mijn kids er plezier in moeten houden.

Een nederlaag dus van 9-1.

Op naar afgelopen zaterdag (15 maart 2008) dus.

Doordat Maaike andere verplichtingen had, Patrick dus moest werken en Irma nog steeds niet

mocht spelen, bleef alléén nog maar Mike Soer over van team 4.

Gelukkig mocht ik uit het team van Jos “Team 5” twee spelers lenen.

De gelukkigen waren dus Pjotr en Rutger Carelse.

Gewapend met deze twee kanjers en mijn eigen Mike Soer ( Ook Irma ging mee ondanks

haar blessure) gingen we dus vol goede moed op weg naar Gelvandria.

Het was niet te geloven, maar we zijn maar één stoplicht te vroeg afgeslagen.

Gelukkig hadden we het meteen in de gaten, dus gauw auto omkeren en terug, met als ge-

volg, dat we dus ruim op tijd arriveerden.

Alléén raad ik jullie aan, om nooit, maar dan ook NOOIT drie jongens op de achterbank te

installeren, lieve god wat zijn jongens druk.

Oké, meer zeg ik er maar niet over, dus gauw naar de wedstrijd.

Mike Soer wist helaas niet door te breken, hij verloor dan ook alle drie zijn games in een

driesetter.

Pjotr heeft goed zijn best gedaan, ik kan dus niet zeggen dat de tegenstander ze cadeau

heeft gekregen, maar helaas ook hij verloor al zijn drie games in 3 sets.

Ja, nu komt die……..Rutger…..de junior van het stel heeft maar liefst 1 punt voor team 4 in de

wacht gesleept. (zelf komt hij uit de 5de klasse)

Als dit geen prestatie is weet ik het ook niet meer.

Die jongen maakte er een echte spannende wedstrijd van, aanvankelijk stond hij 2-0 voor,

waarna het 2-2 werd, dit liet die kleine smurf niet op zich zitten en vocht terug als een echte

Toekomstbeer.

Einduitslag was dus 9-1 voor Gelvandria, maar dat mocht op de terugweg de pret niet druk-

ken.

Ik was zo trots als een pauw op die kleine Rutger, en ik denk hijzelf ook wel.

Alle drie de jongen hebben ontzettend hun best gedaan.

Irma wil ik nog even bedanken voor haar toewijding aan haar team, door ondanks haar bles-

sure toch vroeg haar bed uit te komen om ze bij te staan.

Tot de volgende game.

Groetjes Team 4( 3de klasse) en de invallers van team 5
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Interview met Leander Zimmerman (1)

Naam: Leander Zimmerman

Geboren: 9 september 1991

Woonplaats: Lochem

Hoelang speel je al bij de Toekomst?

- Een jaar of 4. (Te lang, haha nee hoor

grapje!)

Wat vond je het leukste team tot nu toe?

- Jara, Koen & Dylan. Toen werden we

kampioen.

Je wilden stoppen met tafeltennis. Wat

waren je beweegredenen?

- Ik wil meer variatie in mijn leven, en meer

tijd voor andere dingen.

 Zoals welke?

- Schrijven, gitaar spelen, voorstellingen

schrijven & lezen.

 Waarom blijf je dan toch bij de toekomst?

- Als ik weg zou gaan, zou de teamindeling

in de knup komen. Deze club verdient geen

problemen. En het is leuk om bijdrage te

leveren aan het clubblad.

Heb je vandaag goed gespeeld?

- Nee, ik vind het shit, dat ik na al die jaren

mijn zenuwen nog steeds niet in bedwang

kan houden.

Hoe vaak in de week train je?

- Komend seizoen 1 keer. Om de reden die

ik eerder heb genoemd.

Vind je dit veel of weinig?

- Weinig, maar ik heb er wel een goede

reden voor.

* Waar schrijf je over? En wil je schrijver

worden?

- Ik schrijf over relaties, of aankomende

relaties. Ik wil graag schrijver worden, maar

liever acteur.

Wil je graag in de spotlight staan, of liever

op de achtergrond?

- Ik wil graag in de spotlight staan.  Ik vind

het fijn om waardering te krijgen.

Van welke muziek houd je?

- Heel gevarieerd, geen standaard top 40

meut. Geen hardcore, en geen jumpstyle.

Mooi nummer: Easy – Beth Hart (die nie-

mand kent)

Hoe zit het met je liefdesleven?

- Beroerd.

Maak je je daar druk om?

- Je liefdesleven is het belangrijkste wat er

is.

 Waar vind je jezelf erg goed in?

- Ik ben tevreden over mijn schrijvers capa-

citeiten.

En vind dat ik redelijk kan acteren.

Ben je trots op wat je tot nu toe hebt bereikt

met tafeltennis?

- Nee, want ik heb amper iets bereikt.

Vorm je snel een mening?

- Ik heb snel mijn mondje klaar, volgens

sommigen te snel.

Wat hangt er boven je bed aan de muur?

- Een oude Coca Cola spiegel.

Waarom?

- Dat vind ik een mooie vormgeving?.

 Aan welk voorwerp hecht je veel waarde?

- Niet specifiek een voorwerp, ik heb wel

een aantal voorwerpen die ik belangrijk vind,

maar kan ze niet bij naam noemen, omdat

ik ze zo niet op kan noemen.

 Wat vind je de vreselijkste eigenschap van

iemand?

- Iemand die zonder na te denken stomme

dingen roept.
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Interview met Leander (2)

Hoe ziet je ideale vrouw eruit?

- Minimale lengte 1.70m. Ze moet iets

speciaals hebben. Niet te standaard, en niet

chinees. Verder maakt het me niet uit.

Voor wie heb je het meest respect?

- Voor mijn moeder.

Vind je dit wel een leuk interview, aangezien

je door 3 verschillende mensen werd geïn-

terviewd?

- Ja, ik vind dat wel een leuke variatie.

Ski ongeval  Jochem  (1)

hier dat de linker enkel meeviel en ik moest

het een paar dagen zonder brace proberen.

De donderdag daaropvolgend (alias vorige

week donderdag) moest ik terugkomen bij

de afdeling chirurgie voor verder onderzoek.

Daar werd ik vrijwel meteen intern doorge-

stuurd naar de orthopeed. Deze had helaas

vooral slecht nieuws. Van de rechter knie

dacht hij dat de binnenste kniebanden en

ook de kruisbanden gescheurd waren. De

spieren en banden van de linker enkel cq.

het linker onderbeen hebben gelukkig

"alleen" een flinke klap gehad en zijn over-

belast / licht verrekt. Aansluitend werd ik

met spoed op de wachtlijst voor een MRI-

scan geplaatst welke afgelopen maandag

heeft plaatsgevonden.

Vandaag (=donderdag) moest ik weer in het

ziekenhuis verschijnen voor de uitslag van

de MRI en planning van de vervolgstappen.

Uit de MRI-scan blijkt definitief dat de bin-

nenste kniebanden en de kruisbanden -

volledig- afgescheurd zijn. Verder enigszins

verrassend -volgens de arts- geen schade.

Ik moet wel per direct fysiotherapie gaan

doen om het been en de knie sterk te

maken / te houden. Over pakweg 6 tot 10

weken wordt ik vervolgens geopereerd,

waarna het revalidatieproces deels opnieuw

begint.

Al met al gaat het zeker zo'n 15 tot 20

weken duren voor ik weer enigszins nor-

maal kan functioneren (fatsoenlijk lopen,

autorijden enz). Tafeltennissen op niveau

kan ik naar alle waarschijnlijkheid minimaal

de komende 30+ weken niet.

Groet,

                                     Jochem Veldmaat

Twee weken geleden ben ik op donderdag

tijdens mijn skivakantie zwaar ten val geko-

men tijdens het skiën. Helaas gingen hierbij

beide ski's niet uit en men kan zich inden-

ken wat voor "taferelen" er dan plaatsvin-

den. In eerste instantie dacht men dat het

linker kuitbeen gebroken was, maar dat

bleek op de röntgenfoto's gelukkig niet zo te

zijn. Er was nog wel iets met mijn linker

enkel. Alhoewel men niet precies wist wat

ermee was, leek dat mee te vallen. Ik kreeg

een brace ter ondersteuning van de enkel.

Verder was er ook nog iets met de knie-

banden van de rechter knie. Om erger te

voorkomen hebben ze toen in Oostenrijk

het hele rechter been gespalkt middels een

speciale brace. Ondanks dat het dus beide

benen betrof kon ik me dankzij de braces

nog redelijk goed verplaatsen middels

krukken.

De zaterdagmorgen daaropvolgend was er

gelukkig een plaats vrij in één van de (extra)

gipsvluchten en zaterdagmiddag was ik

weer thuis. Toen direct door naar het zie-

kenhuis gegaan. Daar bleek de rechter knie

inmiddels zo dik dat men geen goede

diagnose kon stellen. Een drukverband

moest dit gaan verhelpen. Men dacht ook

Ski ongeval  Jochem  (2)
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Sfeerverslag zaterdagmiddag 26 januari (1)

 Leander komt uit in Toekomst 3 en dit team speelde zaterdag 26 januari 5-5 tegen Torenstad

2. Het welpenteam, toekomst 5, speelde 4-6 tegen Swift 7 die middag.  (red.)

Er zijn twee wedstrijden. De enige buitenlander van het stel voldoet aan het clichébeeld, want

hij is Chinees. De Chinees en zijn teamgenoten; de een is belachelijk lang, de ander kan

ontzettend goed mopperen en iets minder tafeltennissen, hebben geluk, ze staan bij aanvang

al met 3-0 voor. Iemand heeft namelijk verstek laten gaan. Waarom hij er niet is doet er niet

toe, hij is er gewoon niet.

De andere wedstrijd gaat tussen mensen die half zo lang zijn als de belachelijke lange team-

genoot van de Chinees (die ontzettend goed kan tafeltenissen, daar is hij Chinees voor). De

kinderen spelen op de tweede tafel, hoewel hun coach eigenlijk de eerste tafel geclaimd had.

De bruingesnorde man legde triomfantelijk zijn wedstrijdboekje op de teltafel, waarna de

roodharige begon te protesteren. De roodharige zei dat hij eigenlijk ook best wel eens op de

eerste tafel wilde spelen. De bruingesnorde coach zei dat hij dat kon begrijpen, waarna hij

afdroop naar de tweede tafel. Nu zijn zij dus aan het spelen, de Chinees en zijn team. Net als

de roodharige en zijn team. De welpen spelen ook.

In de kantine zitten ontzettend veel mensen. Zaterdagmiddagtafeltennis voor de jeugd is

normaalgesproken niet de meest bezochte sport van de bescheiden stad waar de Chinees

en de roodharige en de bruingesnorde coach zich bevinden (de belachelijke lange team-

genoot van de Chinees bevindt zich er ook). Vandaag is het dus onverwacht druk.

Een welpenteam heeft hun hele stad op getrommeld om te kunnen klappen. De kantine is

sfeervol verlicht met tl-buizen. Sommige van de mensen die erin zitten zijn dik, anderen dun.

Sommigen zijn blond, anderen kaal. Er zijn baarden en snorren, maar ook mensen die, al

zouden ze het willen, niet gemakkelijk aan een baard kunnen komen (deze mensen noemt

men meestal vrouwen). Er zijn domme mensen en niet bijzonder domme mensen.

Achter de bar staan de moeder en zus van de kleine en tengere teamgenoot van de roodha-

rige. Ze lijken op de kleine en tengere jongen. Later zal hij groot zijn, groot en tenger. Hij speelt

goed en wint alles. De roodharige niet.

De enige toeschouwer bij de wedstrijd van de Chinees, de lange en de mopperaar tegen de

roodharige en de kleine tengere is de coach van de thuisspelende club.  Hij draagt heel stoer

een Grolsch- trui en heeft geen gebrek aan gel in zijn haar. Zijn adviezen zijn nuttig, hoewel hij

te laat gekomen is.

De welpenwedstrijd trekt meer toeschouwers. Onder hen een man met een bodywarmer

over zijn wollen trui (gevoelstemperatuur in de zaal: vijfentwintig graden). Wie de man met de

bodywarmer is, blijft een mysterie. Dat hij kalend is en kaugom kauwt doet niet ter zake. De

bruingesnorde coach observeert zijn welpenteam geduldig en overlegt met zijn grijsbebaarde

medecoach. Een van de welpen is te dik. Misschien kan hij daar niets aandoen, misschien

wel. Hij speelt geconcentreerd, zijn wereld is voorlopig niet groter dan het oranje balletje en de

tafeltennistafel. Wanneer hij een punt maakt, balt hij zijn vuist triomfantelijk.

In de kantine staat de radio aan. De roodharige en zijn coach komen tot de conclusie dat de

radiozender slechte muziek draait (Nederlandstalig, een bussie, een bussie, een bussie vol

met polen). De dames in de zaal praten over het weer, de kinderen en het vee (koetjes en

kalfjes). Ze gaan mogelijk naar de zelfde kapper, want hun kapsel zijn allemaal kort en geverfd

in een vreemdsoortige kleur donkerpaars. In de redaktieruimte schrijft de roodharige een

verslag. Wanneer hij in de kantine kijkt om de mensen te observeren, slaat een voor hem

onbekend jongen hem gade. Hij ziet dat zijn coach enthousiast vertelt over iets, terwijl hij zijn

benen nerveus beweegt. De dames zijn inmiddels stil, ze hebben hun jas allemaal nog aan
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Sfeerverslag zaterdagmiddag 26 januari (2)

(gevoelstemperatuur in de kantine: 28 graden).

 Als iedereen is uitgespeeld, maken de moeder en zus van de kleine, tengere jongen de bar

schoon. Ze hebben het best leuk gehad vandaag, ondanks dat ze ongevraagd op het bar-

rooster stonden. De zaal wordt gesloten en de toeschouwers gaan naar huis, want het is

hoog tijd om te gaan koken. Als ze in bed liggen, denken ze aan de dag die achter hen ligt. Ze

glimlachen en vallen in slaap.

Leander Zimmerman.
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Volgende maand verwacht...

Copy voor het clubblad

zo spoedig mogelijk

inleveren!

Het liefst per e-mail: redactie@lttcdetoekomst.nl

of in de copybus in de kantine.

n Standen en percentages voorjaarscompetitie  2008?

n Verslag van .....?

n Wist u dat....?

n Verslag van ....?

n Verslag Lady’s Fun uitje?

n ?

n Meer tt-nooit-grappigs, Toekomst Moppers en tt-poëzie?

n ?

n ?

n Wellicht staat uw stukje in het volgende clubblad?
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