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Agenda

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

Zaterdag 28 juni                NTTB-Cup  Jeugd

Dinsdag   1 juli                  Vergadering afdelingsbestuur, Wijk  16 - Deventer

zaterdag  5 juli                  25 jarig-Bestaan recreantenafdeling + afsluiting seizoen

                                          Aanvang 17.00 uur (uitsluitend voor recreanten)

maandag  7 juli                 Bestuursvergadering LTTC. De Toekomst:  aanvang 19.45 uur

Vrijdag  7 juli                     Europese Jeugdkampioenschappen Terni-Italie

11 t/m 16 augustus          Three Ball Jeugdsportkampen

dinsdag 19 augustus       Vergadering Afdelingsbestuur, Wijk 16-Deventer

13 t/m 23 augustus          Olympische Spelen, Peking

zondag 31 augustus        Club van 100 Boottocht over het Twentekanaal, aansluitend diner bij

   de Nieuwe Aanleg te Almen. aanvang 13.30 uur /einde ca. 21.00 uur.

dinsdag 2 september       Bestuursvergadering L.T.T.C. De Toekomst: aanvang 19.45 uur

Donderdag 4 september  Competitieleidersoverleg

6 t/m 17 september          Paralympische Spelen

dinsdag 9 september       Vergadering Afdelingsbestuur, Wijk 16-Deventer

16 september                   Bestuurdersoverleg District Oost

18 september                   Bestuurdersoverleg District Oost

Vele competitiezaken komen aan bod in dit nummer; Uiteraard de eindstanden en percen-

tages van de jeugd en de senioren. De competitie-indeling voor het volgend seizoen was

voor het trio Albert ten Hoopen, Henk Brinkerink en Harry Albers een zeer lastige kluif. Het is

moeilijk om het iedereen naar de zin te maken. Meer informatie hierover in dit nummer. Ook

opgenomen een brief van Remy Beelen waarom hij stopt met competitie spelen. Behalve hij

komen meerdere spelers om uiteenlopende redenen volgend seizoen niet meer uit voor de

Toekomst.

In het bestuursstukje wordt melding gemaakt over de plaatsing van nieuwe HR-

Combiketels, de energiezuinige koelkasten en diepvriezer in de kantine. De dames kunnen nu

lekker douchen zonder dat de oude geisers uitgaan. Belangrijk is ook dat het energieverbruik

beslist naar beneden zal gaan.

Verslagen van het jaarlijkse Ben Wijnhoud Toernooi, een uitje van ladys Fun, de aan-

schaf van nieuwe schuiftafels voor de A.L.T.C. zorgen weer voor voldoende variatie.

Oh ja, en dan gaat de Toekomst ook nog naar de Special Olympics.

De agenda is weer verzorgd door Chris Wenneker. Ook weer eens van de partij is de rubriek

“Tafeltennis-nooit-grappig”.

Dan uw speciale aandacht voor de aankondiging van de CLUB van 100. Zij organiseren op

zondag 31 augustus a.s. een boottocht over het Twentekanaal met aansluitend een diner .

Misschien een aanleiding om ook lid te worden van deze CLUB van 100.

Dan doet de schoonmaakcommisie een oproep; vindt u een schone hal belangrijk en bent u

bereidt om een paar uurtjes in de 3 weken vrij te maken om dit te realiseren, meldt u zich dan

aan bij Geert Zeelte tel: 0573 257524, Harry Albers tel: 0573 256867 of

Lienke Freriks tel: 06 45354704.

De redactie wenst u veel leesplezier en een goede vakantie. Bart Ebskamp

Redactioneel.
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Van de Bestuurstafel

Nog even en de meeste van ons pakken de koffers voor de vakantie.

De voorjaars competitie is alweer achter de rug en de Teams voor de najaars competitie zijn

alweer opgegeven bij de bond (Dat was overigens nog een hele klus voor onze TC).

Verder kan iedereen zien dat onze hal een grote schildersbeurt heeft gehad en er van binnen

en van buiten weer strak en mooi afgewerkt uitziet.

Bovendien hebben we de laatste maanden behoorlijk in de buidel moeten tasten, omdat eerst

het kopieerapparaat de geest gaf en moest worden vervangen en bijna gelijktijdig de beide

koelkasten onder de tap en de vrieskast niet meer deugdelijk werkten en ook vernieuwd

moesten worden. Onze penningmeester moest dan ook wel even slikken, want even daar-

voor hadden we afscheid genomen van de kachel en de geisers in de oude zaal.

Deze zaten er al vanaf het begin in en vertoonden de nodige mankementen en waren zeer

energie slurpende apparaten geworden. Zoals u leest, het waren dure maanden voor de club.

De komende maanden met daarin de zomervakantie zal het wel wat rustiger zijn, hoewel een

aantal dingen gewoon door blijven gaan. Met betrekking tot het zoeken naar een nieuwe

penningmeester om het over te nemen in het najaar van 2009, dit heeft nog geen belang-

stellenden opgeleverd, u kunt dus nog reageren (graag zelfs).

Wij, het bestuur, hopen dat u allen een prettige vakantie heeft met goed weer en in september

weer fris achter de tafel staat of zich anderszins vermaakt bij onze club.

Namens het bestuur,

                                                                                                                           Albert Enterman
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Boottocht CLUB van 100

CLUB van 100

  ZONDAG 31 augustus a.s .

         uitsluitend voor

    leden van de Club van 100

 B O O T T O C H T

      op het Twentekanaal

        met aansluitend diner

 bij  de Nieuwe Aanleg in Almen.

         Vertrek vanaf Jan Wissinkhal     13.30 uur.

         Verwachte terugkomst

     ca. 21.00 uur.

LET OP: maximaal 60 personen!!!  VOL=VOL!!!

Opgave voor 16 augustus via inschrijflijst.

of via 0573-256260/0624888669 of

    via c.wenneker@hetnet.nl

Uitslag van de stroopwafel actie van de jeugd

De jeugd heeft weer goed zijn best gedaan om een aardig zakcentje te verdienen voor hun

jeugdpot. Ze zijn door weer en wind de straat op gegaan om de stroop wafels te verko-

pen. Aan deze verkoop was door de J.C een kleine wedstrijd verbonden. Degene die de

meeste stroopwafels verkocht kreeg een kleinigheid. Zo zul je net zien dat Jacqueline Vos

eigenlijk het meeste heeft verkocht, maar helaas zij is geen jeugdlid. Hier zijn de nummers 1

Peter en Joy hebben samen het meeste verkocht. Op de 2de plek zijn geeindigd Kira, Mike,

Kimberley. Deze 5 jeugdleden krijgen binnen kort hun prijs uitgereikt.

Namens de J.C bedankt voor jullie in zet.
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De Toekomst naar Special Olympics

Iedereen kent de Olympische Spelen, de Paralympics zal bij velen ook bekend zijn als een

sportevenement voor mensen met een lichamelijke beperking.

Er bestaat ook nog een Special Olympics, als een sportgebeuren voor mensen met een

verstandelijke beperking, vaak een vergeten groep in de sport.

Ook deze Olympics hebben een cyclus van 4 jaar, dat wil zeggen 1x per 2 jaar regionale

spelen, 1x per 4 jaar landelijke spelen en eens per 4 jaar de wereldspelen. Dit alles is echter

zeer afhankelijk van de nodige initiatiefnemers en vrijwilligers.

Een aantal verstandelijke gehandicapten van tafeltennisvereniging L.T.T.C. De Toekomst

hebben al deel genomen aan enkele regionale spelen (in Almelo en Deventer), 1x een wereld-

spelen (in Ierland (juni 2003), waarbij Wilco Brunsveld en Marina van der Zee (2 leden van De

Toekomst) enkele medailles wonnen en tijdens de nieuwjaarsreceptie in 2004 door de ge-

meente Lochem gehuldigd werden tot sportploeg van het jaar) en in het weekeinde van 6, 7

en 8 Juni 2008 gaan 5 van onze spelers onze eer verdedigen op de landelijke spelen in Am-

sterdam.

Wilco Brunsveld, Erwin Stegeman, Marina van der Zee, Maarten Vermeulen en Geert Zeelte

komen namens De Toekomst uit. Willemien Harkink en Arie Pater zijn coach/begeleider.

Ook bij deze Olympics draait alles om de sportiviteit, meedoen is belangrijker dan winnen.

De organisatie van Special Olympics in Amsterdam ging oorspronkelijk uit van zo'n 1200

deelnemende sporters in 19 verschillende sporten, werd later bijgesteld naar 1800 en men

rekent nu op bijna 2000 spelers en meer dan 600 coaches.

Het Olympisch gebeuren wordt vrijdag 6 juni geopend met de vlam van hoop, die vanaf Den

Haag gebracht wordt en de welbekende openingsceremonie met defilé. Tot 20.00 is het

mogelijk elkaar op te zoeken in het Special-Olympics House (een grote tent bij het stadion) bij

elkaar te komen voor een hapje en een drankje.

Zaterdag 7 juni beginnen de voorrondes om 14.00 uur en duren tot 17.00 uur. Hierna komt

men weer bij elkaar in het Special-Olympics House tot 23.00uur.

Zondag 8 juni zijn voor tafeltennis de finales van 12.00 uur tot 15.00 uur met aansluitend de

prijsuitreiking.Na 17.00 uur wordt het evenement beëindigd met de sluitingsceremonie.

Voor en na de wedstrijden is het voor de sporters de mogelijkheid deel te nemen aan de

muzikale en andere feestelijkheden. Ook wordt er veel aandacht besteedt aan de gezondheid

van de mensen.

In het kader van “Healthy Athletes”is het mogelijk je lichamelijke gezonheid te laten nazien

door specialisten op 4 aspecten:  Ogen worden gemeten bij “Opening Eyes”/Voet zolen

worden gecontroleerd en stapanalyse gedaan bij “Fit Feet”. De algehele fysieke conditie

gecheckt bij ”Fun Fitness” en bij ”Special Smiles” wordt de mondhygiëne onder de loep geno-

men  en tandproblemen bekeken. Alles op vrijwillige basis.

Voor mensen die de spelen willen bezoeken: tafeltennis wordt gespeeld in de sporthallen

Zuid, vlakbij het Olympisch Stadion. Het adres is Burgerweeshuispad 54, in Amsterdam.

Arie Pater
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Nieuwe tafels voor A.L.T.C.

Op woensdag 28 mei s’avonds om acht uur hadden wij een feestelijke gebeurtenis bij onze tafeltennis

vereniging de toekomst.

Wij hadden voor onze mensen met een beperking die aan schuiftafeltennis doen, drie prachtige nieuwe

tafels klaar staan die door hun feestelijk mochten worden geopend.

De oude tafels waren versleten en dringend aan vervanging toe.

Iedereen keek verwachtingsvol toe. Erna Eilers hield als voorzitter van de afdeling A.L.T.C.. een toe-

spraak! Enkele sponsoren maakten het mogelijk om de tafels aan te schaffen .

Erna zei in haar toespraak; ” ik hoop dat iedereen hier net zo fijn en met plezier op zal spelen als op de

oude tafels!”. Daarna mocht er een lint worden doorgeknipt.  Alle spelers mochten een keer knippen.

Martijn Buil mocht de spits afbijten en Marina van der Zee sloot de rij.

Ook de trainer van de A.L.T.C.is zeer blij met de

nieuwe tafels. We hopen dan ook dat ze er nog lang

plezier van mogen hebben.

Wij willen onze sponsoren, de club van honderd en de

N.F.S.G., dan ook hartelijk bedanken voor hun bij-

drage!!

Mochten jullie nu nieuwsgierig zijn geworden wat de

L.T.T.C. De Toekomst afdeling A.L.T.C. allemaal doet,

kom dan maar eens langs zou ik zeggen.

We doen aan gewoon tafeltennis en aan schuif-

tafeltennis. We trainen op de woensdagavond samen

met de recreanten van kwart voor acht tot kwart over

negen. Dikke pret, dus zo ook woensdag.

Na het officiële gebeuren werd er gespeeld op de

nieuwe tafels. Na afloop hebben we nog wat geborreld

met uiteraard een lekker hapje !!

Tevreden ging iedereen naar huis.

                                                     Lienke Freriks
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Zoals het merendeel al wel zal weten of vermoeden: Ik ga met ingang van aankomend

seizoen stoppen met het spelen van competitie. Dit besluit is eigenlijk al een aantal keren

uitgesteld maar nu is het dan toch definitief.

Ik merk al een aantal seizoenen dat de motivatie om zelf te spelen danig is terug gelopen.

Bovendien werk ik al maanden structureel veel over en volg ik een trainersopleiding en ver-

zorg ik trainingen, hetgeen nu merkbaar zijn tol gaat eisen. Tot zover waren er echter altijd wel

omstandigheden waarvoor en waardoor ik mij kon opladen. Denk aan een gezellig team, het

behoud van een divisieplek voor de aanstormende jeugd, een oude belofte om na de ere-

divisie bij teruggang het 2e omhoog te helpen en natuurlijk de club zelf die mij al 10 jaar aan

het hart gaat. Echter, aan alles komt een einde en aan alles zit een grens. Mocht mijn besluit

al niet vast hebben gestaan dan is dat na afgelopen zaterdag onomkeerbaar. De laatste 2

partijen heb ik door een combinatie van vermoeidheid en andere oorzaken min of meer weg-

gegeven. Zo hoort het niet en zo zou ik het ook nooit willen. Ik vind dat je altijd alles moet

willen/kunnen geven achter tafel, dat is de essentie van het spel. Nu ik dat om verschillende

redenen niet meer kan waarborgen is het moment om te stoppen dus daar. Ik kan niet (te ver)

in de toekomst kijken en ik sluit ook niet uit dat ik, met het verstrijken van tijd, het bat weer ter

hand zal nemen. Nu echter is het tijd voor een, in het huidige taalgebruik zo modieuze,

sabbathical year.

Tot zover dank aan teamgenoten, bestuur & commissies, supporters enz., oftewel de CLUB!!

Verder zal ik vanzelfsprekend regelmatig aanwezig blijven om de verrichtingen van de teams

te blijven volgen en ondersteunen.

vriendelijke groeten,

Remi Beelen

De afgelopen voorjaarscompetitie waren een aantal teams slachtoffer geworden van de

          verzwaarde degradatie. Zo moest team 4 uitkomen in de tweede klas en moest ook

team 8, notabene als tweede geeindigd in de tweede klas, een klasse lager spelen dan

waarop ze volgens de eindstand in de najaarscompetitie recht hadden.

Het meest schrijndenende geval was team 11 die opnieuw moest uitkomen in de vierde klas

waarin ze vorig seizoen kampioen waren geworden.

Het trio Henk Brinkerink , Harry Albers, en Albert ten Hoopen hebben  zich  weliswaar verzet

maar dat heeft , zoals u weet, niets opgeleverd.

De enige kampioenen van dit seizoen zijn dan ook deze teams. Team 4, 8 en 11 van harte

Proficiat!!

Team 13  , bestaande uit 3 meiden uit de jeugd en Jacqueline Vos , wisten zich te handhaven

in de vierde klas.

Dit seizoen kwamen 7 jeugdspelers uit in de seniorencompetitie die ook in de jeugdcompetitie

uitkomen. Naast veel wedstrijden spelen, doen ze op deze wijze de nodige ervaring op voor

hun tafeltennis toekomst.

Het eerste team wist zich te handhaven in de 3e divisie.

Kopman Remy Beelen heeft aangegeven dat hij volgend seizoen stopt met het spelen van

competitie. Onderstaande brief die hij stuurde naar het bestuur hierover, mocht  van Remy

geplaatst worden in het clubblad:

Remy Beelen stopt met competitie.

Eindstanden  voorjaarscompetitie senioren (1)



Toekomst Meppers juni 2008

10

Eindstanden  voorjaarscompetitie senioren (2)

Team 2

Trias 4

Toekomst 2

De Brug 3

Swift 1

Veluwe 4

Holten 1

Team 1

SKF 3

VTV 2

SVE 1

Toekomst 1

GTTC groningen 2

De wildt/oni 1

Team 3

Trias 3

De Brug 2

Toekomst 3

Wijk 16 1

Trias 5

Olst 1

Team 4

Toekomst 4

Torenstad 1

De Brug 4

Holten 2

Swift 3

ABS 1

Team 5

Swift 4

Toekomst 5

Gelvandria 1

De Brug 6

Trias 7

Olst 3

10 -68 K

10 -67

10 -42

10 -42

10 -42

10 -39  D

10-81 K

10-69

10-47

10-43

10-38

10-22 D

10-60 K

10-59

10-50

10-50

10-47  D

10-34  D

10-83 K

10-66

10-58

10-41

10-30 D

10-22 D

10-70 K

10-58

10-56

10-43

10-43 D

10-30 D

Persoonlijke resultaten

R.X.R. Beelen 24 18 75%

T. Bleumink 15 4 26%

P.W. van deWeerthof 24 7 29%

Persoonlijke resultaten

R.P. Swaters 18 17 94%

F. Bruggeman 24 16 66%

 v. Zwieten 24 14 66%

F. vanHilst 18 10 55%

Persoonlijke resultaten

G Oudt  27 14 51%

F.W.H.M Helmich  21 11 52%

B.J.G. Klein Teeselink   6   2      33%

M Adolfsen   0   0   0%

Persoonlijke resultaten

R.K. Voppel 24 33 95%

H. Wittenberg 15 12 80%

F.P. Snijder 18 13 72%

G.J. Voelman 21 15 71%

Persoonlijke resultaten

J Hofland 27 24 88%

J Zonneveld 27 16 59%

S. Bouck 27 9 33%

J. Veldmaat 9 3 33%

3e divisie groep 2

1e KLASSE  POULE 2

1e KLASSE  POULE 1

2e KLASSE  POULE 1

2e KLASSE  POULE 3

Precentages persoonlijke resultaten volgens websites NTTB
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Eindstanden  voorjaarscompetitie senioren (3)

Persoonlijke resultaten

R.E. Verwoert 24 11 45%

M. Willems 21 8 38%

R. Otten 20  4 20%

M. Fleming 12 0   0%

K.J. Snijder   3  0   0%

Persoonlijke resultaten

J de Boer   3   3 100%

P. van Laarhoven 24 16 66%

M. Egbers 21 13 61%

J Wendersteijt 27 14 51%

Persoonlijke resultaten

J.B.H. Schoolderman 27 24 88%

R.J. van Mourik 27 20 74%

S Beekman 27 17 62%

Persoonlijke resultaten

B. Ebskamp 21 15 71%

R. Broeke 24 15 62%

J.R. Heijink   3   2 62%

H.J. Stegeman 27 15 55%

Persoonlijke resultaten

E. Driessen 29 25 86%

N. Horstman 24 13 54%

J. Bouwmeester 29 7 24%

10-72 K

10-64

10-61

10-42

10-31 D

10-30 D

10-70 K

10-59

10-59

10-55

10-31 D

10-26 D

10-75 K

10-66

10-56

10-54

10-35

10-14 D

10-71 K

10-60

10-55

10-42

10-40

10-32 D

10-77 K

10-57

10-56

10-48

10-36

10-26 D

Team 6

Warnsveld 1

De Brug 5

Toekomst 6

Trias 6

Olst 2

MTC 1

Team 7

Swift 2

ETTV 1

Futura 1

De Spinners 1

Toekomst 7

De Veluwe 5

Team 8

Toekomst 8

Torenstad 3

Wijk 16 4

De Brug 8

DTTC 2

Gorssel 1

Team 9

Wijk 16 3

Toekomst 9

Trias 9

De Brug 10

Warnsveld 3

Swift 7

Team 10

De Brug 9

Swift 5

Toekomst 10

Warnsveld 2

Trias 8

Olst 4

2e KLASSE  POULE 2

2e KLASSE  POULE 4

3e KLASSE  POULE 2

3e KLASSE  POULE 4

3e KLASSE  POULE 3

Precentages persoonlijke resultaten volgens websites NTTB
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Eindstanden  voorjaarscompetitie senioren (4)

Persoonlijke resultaten

W.J. Klein Baltink 15 13 86%

A. Horstman 27 20 74%

J. Schrijver 18 13 72%

M. Knippen 21 11 52%

Persoonlijke resultaten

J.C. ten Bokkel 27 12 44%

G. Wassink 27 11 40%

A. Hofland-Franssen 21 3 14%

H. Franssen 0 0   0%

Persoonlijke resultaten

J deLa Court 11 9 81%

E Pater 20 14 70%

M Zonneveld 20 13 65%

J.B. Vos 18 3 16%

K Herold 6 1 16%

Persoonlijke resultaten

W.J. Voelman 24 18 75%

J.J.J. Hoffman 18 12 66%

W. Wilgenhof 18 6 33%

J. Stokvisch 9 3 33%

Persoonlijke resultaten

L. Ebskamp 24 17 70%

C. Wenneker 21 13 61%

A. Enterman 24 10 41%

H. Emsbroek 0 0 0%

Team 11

Toekomst 11

De Lieverdjes 4

Holten 3

Gelvandria 6

Torenstad 5

De Veluwe 8

Team 12

De Brug 15

ABS 2

DTTC 3

Futura 3

Trias 17

Toekomst 12

Team 13

Swift 9

ZC Aktief 2

MTC 3

Trias 14

Toekomst 13

Ugchelen 2

Team 14

Wijk 16 11

Toekomst 14

Gelvandria 9

Holten 4

Trias 18
Team 15

Kiwa-Gastec 2

Gelvandria 11

Toekomst 15

Wijk 16 10

Wanrsveld 5

10-70 K

10-64

10-59

10-48

10-30

10-29 D

10-59 K

10-57

10-57

10-57

10-39

10-31 D

10-74 K

10-65

10-56

10-52

10-49

10-4 D

8-54 K

8-46

8-38

8-34

8-28 D

8-54

8-48

8-47

8-27

8-24

4e KLASSE  POULE 1

4e KLASSE  POULE 7

4e KLASSE  POULE 6

5e KLASSE  POULE 1

5e KLASSE  POULE 4

Team 16

Gelvandria 8

Wijk 16 8

Ugchelen 3

De Veluwe 10

Toekomst 16

8-64 K

8-47

8-32

8-30

8-27 D

Persoonlijke resultaten

E.A. Wissink 9 9       88%

J Vreeman 18 8 44%

J.W. Wissink 21 5 23%

J.G.B. van de Lande 21 2 10%

5e KLASSE  POULE 2
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Eindstanden  voorjaarscompetitie senioren (5)

Team 17

ETTV 5

Torenstad 7

Futura 6

Spinners 5

Toekomst 17

8 54 K

8 48

8 44

8 31

8 23

Persoonlijke resultaten

H. Brinkerink 14 9 64%

G Mogezomp 17 6 35%

H. Sloesarwij 15 1 6%

G. Zeelte 17 0 0%

6e KLASSE  POULE 2

8 64 K

8 53

8 46

8 28

8   9

Persoonlijke resultaten

E. Eilers-Kraan 20 18 90%

H.B. Albers 19 16 84%

C.J. Schuiling 3 1 33%

G.J. Post 11 2 18%

6e KLASSE  POULE 1Team 18

Swift 16

Toekomst 18

Gorssel 4

MTC 5

Olst 8

Kampioen in de 2e klas team 4. Roland Voppel, Henry Wittenberg, Frans Snijder en Jan

Voelman (niet op foto).
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Eindstanden  voorjaarscompetitie senioren (6)

Kampioen in de 3e klas team 8. (Staand op de foto met bloemen) Ronald v. Mourik, Sjako

Beekman en Jan Schoolderman.

Kampioen in de 4e klas team 11.  Rino Knippen, Jan Schrijver, Wim Klein Baltink en

Arend Horstman
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Teamsamenstelling senioren najaarscompetitie 2008/2009 (1)

De teamsamenstelling voor de aanstaande najaarscompetitie van de senioren heeft weer

de nodige hoofdbrekens gekost.  Niet in het minst omdat maar liefst 10 leden aangaven

om uiteenlopende redenen niet meer mee te willen doen aan deze najaarscompetitie.  Dat

zijn Remi Beelen, Ferdinand van Hilst, Bennie Klein Teeselink, Sandra Bouck, Patrick van

Laarhoven, Mirko Egbers, Kim Herold, Tamara Huigen, Geert Zeelte en Gerda Post. We willen

hen op deze plek bedanken voor de soms vele jaren sportieve inzet voor onze club.

Ook Remi Beelen was niet meer te motiveren om er nog eens een jaar derde divisie te spe-

len en bedankte voor deze competitiehelft. Daarom hebben we team 1 terug getrokken uit de

derde divisie en gaat team 1 nu uitkomen in de hoofdklasse.

Een aantal spelers heeft te kennen gegeven hoger te willen en te kunnen spelen. Vier spelers

is dat ook gelukt. Dat zijn Roland Voppel, Jolanda Hofland, Jeroen de Boer en Joni

Wendersteijt. Zij gaan nu 1e klas spelen.

Twee spelers eisten een 1e klas plek, na genoemd viertal waren de 1e klas plekken echter

vergeven en hadden we voor dit tweetal alleen nog een tweede klas plek waarna Patrick van

Laarhoven en Ferdinand van Hilst besloten niet meer voor de Toekomst te willen spelen.

Daarnaast bedankten er 3 tweede klas  spelers ; Mirko Egbers ( werk), Sandra Bouck (werk)

en Ben Klein Teeselink ( blessure) voor de competitie. We hebben hierdoor een tweede klas

plek opgegeven, we mogen in dit geval wel spreken van een valse start van de najaars-

competitie.

Maar mede door de inzet van Jan Wissink zijn we toch op 17 senioren teams uitgekomen.

Zes spelers gaan voor het eerst uitkomen in de senioren competitie. Imke Visser, Irma Schoot

en Kevin Kamma komen of spelen ook nog in een jeugdteam. Daarbij is de senioren-

competitie voor Irma een snuffelperiode en gaan Imke en Kevin serieus aan de bak. Het doet

een beetje pijn dat het drietal is ingedeeld in de zesde klas. Maar we hebben geen idee hoe

sterk ze nu echt kunnen spelen, deze competitiehelft zal daar opheldering in moeten geven

zodat we ze de voorjaarscompetitie echt naar sterkte in kunnen delen.

Datzelfde geldt ook voor Saskia van Rijn en Peter van Ark. Zij zijn nog niet zo lang lid, we

weten van Saskia dat ze al eerder heeft gespeeld, is ook te zien. Ze worden elke week

sterker,we zijn benieuwd waar hun top ligt.

Ab Harkink maakt ook zijn debuut maar hij is nu al tevreden en heeft aangeven slechts in

noodsituatie te willen spelen. We zullen hem nodig hebben.

Team 1; De plaats van Remi hadden we in eerste instantie gegund aan Frank Bruggeman,

hoewel Ronald Swaters eigenlijk degene was die hier wat sterkte betreft als eerste voor in

aanmerking kwam. Maar Frank zag af van zijn voorkeurpositie en zodoende kwam Ronald op

de plaats van Remi te spelen. Tom en Paul blijven spelen in dit team.

Team 2; Roland Voppel en Jeroen de Boer maken hun opwachting in de eerste klas. Een

keus die we goed kunnen verdedigen en dat waar nodig dus ook zullen doen. Frans Helmich

en George Oudt speelden het afgelopen seizoen al eerste klas en deden dat goed.

Team 3; Voor Jolanda opnieuw een kennismaking met de eerste klas, met Frank en Guido die

al doorgewinterde 1e klassers zijn ( ondanks hun leeftijd) zal het team zich wel handhaven

Als we dit schrijven is het eind mei. Marten heeft te kennen gegeven dat hij over een week of

drie weer voorzichtig met de training begint om er na de vakantie weer vol voor te kunnen

gaan. Een beter bericht hadden we niet kunnen krijgen.
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Teamsamenstelling senioren najaarscompetitie 2008/2009 (2)

Team 4; De afgelopen competitie gepromoveerd en al jaren bij elkaar. We hopen dat ook Joni

de nodige wedstrijden krijg om beter te worden. Voor de rest, duimen om niet te degraderen.

Team 5; Een nieuw team, welke een betere kans krijgt zich in de tweede klas te handhaven.

Jos Zonneveld is nieuw in dit team, ook wij zien uit naar de resultaten van dit team in de

tweede klas.

Team 6; Het vorige seizoen kampioen, geen enkele reden om hieraan iets te wijzigen. Het

teamnummer is wel gewijzigd in 6, dit omdat in de vorige uitgave team 4 en 6 beiden op

vrijdag tegelijk thuis spelen en daardoor het zoeken naar een invaller lastig wordt. Dit team 6

speelt op maandag en het huidige team 5 is een oneven team en zal op de andere vrijdag

spelen.

Team 7; Gaat op eigen verzoek debuteren in de tweede klas. Het team is in niets gewijzigd en

zal het dus uitermate moeilijk krijgen, zoniet kansloos zijn.  Maar we hebben die plek dus

waarom niet geprobeerd.

Team 8; Marlies en Richard gaan nu een team vormen met Reint en Henk. Ze hebben alle-

maal nog niet zo lang geleden 2e klas gespeeld. En dat geld ook voor Bram die vanwege

studie en woonachtig in Utrecht slechts af en toe kan spelen. We rekenen ook dit team bij de

favorieten als het straks om het verdelen van de prijzen gaat.

Team 9; Een kampioensteam uit de vierde klas, gaat het dus per saldo moeilijk krijgen. Maar

we vinden het al geweldig dat het team zich opnieuw voor de tweede achtereenvolgende keer

kampioen mocht noemen in de vierde klas. De derde klas waarin ze dus nu gaan uitkomen is

dik verdiend.

Team 10; Ons jongste team dat we hebben aangevuld met de al wat geroutineerde spelers

Ether Wissink en Jochem Veldmaat. Dit omdat het team de plaats heeft opgevuld die we over

hadden en we denken dat routine en jeugdig enthousiasme hand in hand gaan en voldoende

zal zijn om zich te handhaven in de derde klas. Het herstel van Jochem vordert gestaag, hij

ligt op schema we hopen dat hij tijdig voldoende fit zal zijn om van waarde te kunnen zijn in dit

team.

Team 11; Een ongewijzigd team, gaat het opnieuw in de vierde klas proberen in de hoop dat

ze zich gaan handhaven. Het spreekt vanzelf dat wij met ze mee hopen.

Team 12; Ook hier geen wijzigingen ten opzichte van het vorige seizoen. Ze spelen vijfde klas

en willen ook niet hoger, dat is prima toch?

Team 13; In dit team speelt nu Jaqueline op de plaats van Michelle. We weten wel zeker dat

ze er nu veel meer gaat winnen maar dat haar vorige team haar zeker zal gaan missen.

Team 14 ; Henk Franssen neemt de plaats in die Jan Wissink achterlaat. We hopen nu de

plek gevonden te hebben waar hij zich thuis voelt, nadat wij hem eerder in een maandagteam

hadden ingedeeld terwijl Henk op maandag niet kan spelen. Maar dat wisten wij niet.
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Teamsamenstelling senioren najaarscompetitie 2008/2009 (3)

Team 1 Hoofdklasse)   Vrijdag  Bondsnummer Telf. nummer
Ronald Swaters    ( Aanv.) 1963463 253022

Paul van de Weerthof 2827424 254747

Tom Bleumink 2993518 06 51328918

Team 2  1e Klas  Vrijdag
George Oudt      (Aanv.) 3822118 0573-258888

Frans Helmich 3007718 0575-511154

Roland Voppel 3623637 0547-351270

Jeroen de Boer 3820409 0575-546625

Team 3  1e Klas    Vrijdag
Jolanda Hofland ( Aanv) 3820394 0573-255801

Frank Bruggeman 3640427 0548-361667

Guido van Zwieten 3194832 0573-257823

Marten Adolfsen           3521291 06-16468985

Zijn we nu aangeland bij de teams waarin nogal wat spelers hun debuut gaan maken. Voor

alle nieuwe spelers geldt dat we hen een geweldige competitie toe wensen. We gaan jullie

verrichtingen nauwlettend volgen, in het bijzonder die van Kevin waarvan we hopen dat we

hem in de volgende competitie hoger in kunnen delen. Vooral aan de aanvoerders van deze

teams, dat zijn Jan Wissink, Erna Eilers en Gert Mogezomp, willen we vragen om hun team-

genoten goed in te lichten hoe alles verloopt en wanneer ze te zijner tijd moeten spelen

Team 15; Jan Wissink opent het bal der debutanten. Hij heeft liefst 3 spelers in zijn team die

hun seizoenstart bij de senioren gaan maken. Dat zijn Saskia van Rijn, die ongeveer 13 jaar

geleden voor het laatst speelde in een jeugdteam van ABS, Kevin Kamma, die nog steeds

jeugd bij ons speelt en nu dus ook bij de senioren uit gaat komen en Ab Harkink die tot op

heden alleen maar op woensdag bij de recreanten speelt. Ze gaan 6e klas spelen, net als de

hierna volgende twee teams.

Team16; In dit team twee nieuwe spelers te weten Irma Schoot en Peter van Ark. Irma speelt

ook nog in een jeugdteam maar wil wel graag kennis maken met de senioren . Dat gaat ze nu

dus doen. Ook Peter wil wel graag weten waar zijn niveau ligt maar ook hij verheugt zich erop

eens tegen anderen te kunnen spelen. Erna, Harry en Chris maken het team compleet.

Team 17; Imke heeft bij de jeugd slechts enkele wedstrijden gespeeld omdat ze daar op

verzoek van de trainers pas laat is ingestapt. Ze gaat nu volle bak spelen bij de senioren en

voor haar is het eigenlijk haar eerste competitie seizoen. Henk Brinkerink, Henk Sloesarwij en

Gert Mogezomp zullen haar helpen die eerste stappen goed door te komen.

 Het heeft ons vele uren gekost om tot deze samenstelling te komen.

 We weten niet of iedereen tevreden is over het team waarin hij of zij is ingedeeld. De bevredi-

ging is dat wij er in ieders geval alles aan hebben gedaan  om het voor iedereen zo aantrekke-

lijk mogelijk te maken.  We wensen iedereen alvast een super-vakantie toe en voor straks

heel veel succes in de competitie.

Mede namens Henk Brinkerink en Harry Albers,                                     Albert ten Hoopen
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Teamsamenstelling senioren najaarscompetitie 2008/2009 (4)

Team 4  1e Klas    Vrijdag               Bondsnummer Telefoonnummer
Jan Voelman  (Aanv) 2248808 0546-853001

Henry  Wittenberg 1307667 0573-258184

Frans Snijder 2205931 0573-254961

Joni Wendersteijt          3702172 0573-257883

Team 5   2e Klas   Vrijdag
Remco  Verwoert  (Aanv) 3282106 0575-544726

Jos  Zonneveld 1732676 0573-257596

Mark Willems 3194395 06-23940888

Kees-Jan  Snijder           2318425 06-42805261

Team 6   2e Klas   Maandag
Jan Schoolderman  ( Aanv.) 3007255 0573-252311

Sjako Beekman 3608239 0575-570082

Ronald  van  Mourik 3554626 0545-274919

Team 7   2e  Klas   Vrijdag
Erwin Driessen   ( Aanv. ) 1909930 0573-471200

Jan Bouwmeester 2623765 0573-252678

Nico Horstman 3061801 0575-517667

Johan Heijink 3324089 0545-273367

Team  8     3e Klas    Vrijdag
Reint  Broeke  ( Aanv) 2083795 0573-253652

Henk  Stegeman          2248793 0573-453000

Marlies  Fleming          2674091 06-53582876

Richard  Otten 2083753 0573-258277

Bram  Ebskamp          3729726 0573-255985

Team 9     3e Klas  Maandag
Arend Horstman ( Aanv) 0108052 0573-253837

Rino  Knippen 2024296 0575-552551

Jan Schrijver 0237924 0573-257744

Wim Klein Baltink 3061885 0575-545472

Henk Emsbroek           0963672 0573-253801

Team 10     3e Klas    Vrijdag
Emmy Pater  ( Aanv) 3712525 0573-255659

Michelle  Zonneveld 3712208 0573-257596

Esther  Wissink 2723248 0573-491310

Jochem Veldmaat 2921286 06-41838474

Jara de la Court 3622869 0573-250990
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Teamsamenstelling senioren najaarscompetitie 2008/2009 (5)

Team 11       4e Klas    Maandag          Bondsnummer Telefoonnummer
Cor ten Bokkel   ( Aanv) 1956725 06-40367128

Alie Hofland-Franssen 1789819 0573-251216

Gerrit Wassink 3782952 0573-257883

Team 12       5e Klas    Maandag
Wim Wilgenhof  ( Aanv.) 0813209 0573-251821

Wim Voelman 1732642 0573-252659

Jeroen Hoffman           2083779 0573-258859

Joop Stokvisch 3521160 0573-250991

Team 13      5e Klas  Vrijdag
Albert Enterman  ( Aanv) 3193585 0573-471266

Chris Wenneker           2772344 0573-256260

Bart  Ebskamp 3061322 0573-255985

Jacqueline  Vos 3007734 06-41735882

Team 14       5e Klas  Vrijdag
Hans van de Lande ( Aanv) 1762697 0573-256458

Jan Vreeman 3796927 0573-252631

Henk Franssen 3133967 06-48516174

Team 15 6e Klas  Vrijdag
Jan Wissink   ( Aanv.) 0222979 0573-252630

Kevin Kamma 3519723 0573-257211

Saskia van Rijn 3858509 06-23360259

Ab Harkink          3831353 0573-254732

Team 16         6e Klas   Vrijdag
Erna Eilers-Kraan    ( Aanv) 2828226 0573-252703

Harry Albers 2672374 0573-256867

Chris Schuiling 3007865 0573-258813

Irma Schoot 3744352 0573-250106

Peter van Ark 3858517 0573-257471

Team 17        6e Klas   Vrijdag
Gert Mogezomp   ( Aanv)) 3793165 0573-258655

Henk Brinkerink          3521233 0573-254676

Imke  Visser 3831272 0573-280344

Henk Sloesarwij          0304462

Interesse in vrijwilligerswerk?

Informeer eens bij de diverse commissies.
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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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senioren juni (vanaf 15 juni)
Erik Bos          16-06

George Oudt 16-06

Martijn Buil          19-06

Anke Bouwmeester 20-06

Sjako Beekman 21-06

Johannes Osterloh 25-06

Tine Leemkuil 26-06

Bennie Klein Teeselink 28-06

Paul van de Weerthof 28-06

senioren juli
Gerda Simon 03-07

Henk Franssen 05-07

Ronald Swaters 10-07

Jan Mullink          17-07

Emmy Pater 22-07

Sandra Bouck 23-07

Udo van Beek 27-07

senioren augustus
Bart Fleming 01-08

Theo Lens          11-08

Kees-Jan Snijder          11-08

Gerrie Bleumink 13-08

Atty Vels          13-08

Reint Broeke 15-08

Ellen Simmelink 18-08

Bennie Bannink 23-08

Jan Voelman 23-08

Roland Voppel 25-08

Charley Wendersteyt 25-08

Mark Willems 27-08

Marina van der Zee 27-08

Hans van de Lande 28-08

Peter Chung Yung Pan 29-08

senioren september
Gerard Alting 01-09

Bennie Wijnhoud 04-09

Volkan Klein Brinke 06-09

Gerrie Vels-Welbergen 08-09

Chris Wenneker 12-09

Hetty Steg           13-09

Jan Uiterlinden 16-09

Lienke Freriks 17-09

Patrick van Laarhoven 21-09

Marlies Fleming 23-09

Erwin Driessen 24-09

Arie Pater           28-09

Frans Helmich 30-09

Gerda Post           30-09

jeugd  juni (vanaf 15 juni)
Jara de la Court           27-06

jeugd juli
Tjerk Carelse 20-07

Emiel Herkert 27-07

jeugd augustus
Jarno Hoogebeen 06-08

Robin Hoogebeen 06-08

Annemiek Roelofs 15-08

Joni Wendersteijt           18-08

jeugd september
Pjotr Carelse 07-09

Leander Zimmerman 10-09

Mike Soer           13-09

Jelmer Schepers 13-09

Irma Schoot 24-09

Cas van den Breemen 26-09

Dennis van Alen 26-09

Copy voor het clubblad
zo spoedig mogelijk inleveren!

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

Jarigen
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Verslag Ben Wijnhoud toernooi

Aanvankelijk zou dit tournooi worden gehouden op 12 en 19 maart. Doch door allerlei

omstandigheden is het verplaatst naar 14 en 21 mei.

De organisatie was in handen van Henk Franssen.

Het aantal deelnemers was de eerste avond meer dan de tweede avond. Henk had de moge-

lijkheid ingebouwd om ook mee te kunnen spelen op 1 avond. Je kon dan natuurlijk geen

winnaar worden. Maar voor deze lieden geldt de aloude regel: meedoen is belangrijker dan

winnen. De combinatie van spelers uit de recreantengroep en A.L.T.C. is heel goed verlopen.

Hopelijk doen ze volgend jaar weer mee.

 Iedereen in een poule speelde 3 games tot 11 punten, waarbij degene die het eerst bij de 11

was de game had gewonnen.

Het totaal aantal gamepunten over alle wedstrijden bepaalde de uitslag.

Tijdens de voorrondes op woensdag 14 mei deden 20 personen mee en waren ingedeeld in 4

poules.

Uitslagen voorrondes:

Poule 1               UITSLAG

1 Linda Spruit          128

2 Jacqueline Vos     121

3 Bep Geverink       114

4 Geert Zeelte          77

5 Peter van Ark        68

Poule 2             UITSLAG

1 Bart Fleming         128

2 Erna Eilers            117

3 Wim K Wassink    105

4 Rudy Larrenbeld    93

5 Jaap Bood              84
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Verslag voorrondes Ben Wijnhoud toernooi

De finale wedstrijden van 21 mei:

De prijzen werden die avond uitgereikt door – wie anders -  Benny Wijnhoud.

Natuurlijk niet alleen voor deze uitreiking was hij aanwezig,  maar Benny vindt het bij onze

club nog steeds “beregezellig”.

Alle poulewinnaars en -verliezers ontvingen een kleine attentie. Bovendien ontving de

winnares van het tournooi t.w.  ERNA EILERS,  de wisselbeker.

Het is nu voor de tweede achtereenvolgend jaar dat een vrouw de beker heeft gewonnen.

Poule4                UITSLAG

1 Bart Ebskamp       127

2 Arie Pater               124

3 Wilco Brunsveld    110

4 Saskia van Rijn       89

5 Jan Wissink             82

Poule 3              UITSLAG

1 Alber Enterman     123

2 Chris Wenneker    122

3 Henk Harmsen      114

4 Gerrit Brunsveld      82

5 Erwin Stegeman      63
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Kom op mannen, waar blijven jullie???

Bedankt Henk voor de prima organisatie. Je mag het nog een keer doen.

                                                                                                                               Jan Wissink.

Verslag voorrondes Ben Wijnhoud toernooi

Van links naar rechts Ben Wijnhoud, Erna (winnares), Jan (winnaar poule 2), Bep (winnares poule3) en

tournooileider Henk Franssen.

 Finale poule:
1.  Erna Eilers         149

2.  Bart Ebskamp    139

3.  Bart Fleming       139

4. Chris Wenneker  137

5.  Arie Pater            135

6.  Linda Spruit         117

7.  Jacqueline Vos  (uitgevallen)

Tussen wal en schip poule
1.  Bep Geverink            144

3.  Gert Mogezomp        144

4.  Henk Harmsen         135

5.  Wim Klein Wassink  133

6.  Wilco Brunsveld       117

Troostpoule:
1.  Jan Wissink           163

2.  Gerrit Brunsveld    139

3.  Geert Zeelte           138

4.  Saskia van Rijn      131

5.  Peter van Ark         127

6.  Erwin Stegeman    113
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Ladys fun (1)

Hier een verslag van de dames !!

Hallo sportvrienden !

Wij zijn de dames fun en zijn een dagje uit geweest. Waar we heen gingen was nog een

verrassing

Dat wisten alleen Jacqueline Vos en Linda Sruit, zij waren van de organisatie !!

We hadden al een hele tijd lopen vissen van waar gaan we heen !!

Zaterdag tien mei was het zo ver. We stonden allemaal verwachtingsvol bij de hal waar ons

verzamel punt was.

Nadat iedereen in de auto,s was gestapt gingen we op weg .

We gingen door het schone nederlandse landschap naar de polder, naar Luttelgeest, naar de

orchideen kwekerij.

De dames bezochten de

Orchideeën Hoeve, nabij

Emmeloord.

In dit kassencomlex bevinden

zich een vlindertuim, een

orchideeenkwekerij en  2

tropische tuinen ; een

Maleisische en een Taiwanese

Tuin.

Het nieuwste gedeelte de

Vlindervallei werd op 5 april

2008 geopend en heeft een

oppervlakte van 1.500 m².

 We gingen eerst maar eens aan de koffie met gebak en daarna kon iedereen zijn gang gaan

en wat je daar allemaal ziet is te veel om op te noemen !!

In groepjes gingen we naar binnen .

Er waren heel veel orchideen om te bewon-

deren en er was een mooie vlindertuin bij.

Wat een prachtige vlinders en wat veel

soorten; blauwe, gele, groene, orange teveel

om op te noemen.

Tussen de middag kon je er lekker eten.

De dag vloog om en iedereen had schik!!
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IDe tropische Tuin;

 Duizenden soorten orchideeen groeien en bloeien op natuurlijke wijze in dit nagebootst stukje

oerwoud. Door de hangende luchtwortels van de orchideeën heeft de tropische tuin een

mystieke uitstraling, en waant de bezoeker zich in een tropische regenwoud.

In de Tropische tuin bevindt zich een collectie van 1200 natuursoorten. Die verscheidenheid

maakt deze tuin bijzonder waardevol voor orchideeën liefhebbers in Nederland en ver daar

buiten. Temperatuur tropische tuin: 21° Celcius. (Hierboven de Maleisische tuin)

Om vier uur was het verzamelen en gingen we richting het oosten. De chauffeurs brachten

ons naar de Exelse molen waar we nog als afsluiting heerlijk hebben gegeten!!

Een compliment aan de organisatie vind ik wel op zijn plek want het was een geslaagde dag!!

                                                                                                                             Lienke Freriks

Ladys fun (2)
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Toernooi A.L.T.C.

Wij vande A.L.T.C. zijn op zaterdag 17 mei

naar een toernooi in Apeldoorn geweest.

Het was zeer spannend en er werd flink gestreden om de beste plekken

De schuivers mochten ook deel nemen aan het toernooi en ook daar was het spannend tot

op de laatste minuut .

Wilco Brunsveld, Bennie Bannink, Erwin Stegeman, en Marleen van de Most deden mee bij

het gewone tafeltennis en Darjan Wamelink, Crista Smit en Martijn Buil waren de schuivers .

Wilco won s’morgens alle wedstrijden maar s’middags ging het minder goed. Bennie en

Erwin hebben ook goed gespeeld en goed gestreden.

Voor hen waren er jammer genoeg geen prijzen maar volgende keer beter .

Marleen heeft ook goed haar best gedaan en zelfs een wedstrijd gewonnen. Goed zo Marleen

!! !

De schuivers hebben ook zeer goed gespeeld. Crista had pech dat ze niet onder de tafel kon

met haar rolstoel maar ze heeft toch nog kunnen spelen. Ze kwam er schuin voor te staan en

heeft alles gegeven wat ze kon. Goed gedaan Crista !!

Bij de schuivers bleef het tot op de laatste minuut spannend !!

Darjan kwam in de finale en moest tegen Gerard Wullink van de Breng spelen.

Hij heeft heel mooi gewonnen met 8 tegen 4. Gefeliciteerd Darjan knap hoor !!

Al met al werd het nog een late dag want we moesten op de prijs uitreiking van Darjan wach-

ten maar ondanks dat was het toch een gezellige dag mede dank zij de vrijwilligers die ik toch

nog even wil bedanken voor hun inzet . Bedankt Riekie Brunsveld, Joyce leppink , Hennie

Schierholz , Betsy Schierholz , Maarten Vermeulen en hun trainer Hennie Vels.

We hebben op 31mei ons eigen Spectrum Wonen Toernooi wat zeer spannend wordt met

een mooie verloting.

Dus komen kijken allemaal !!

Groetjes Lienke Freriks A.L.T.C.

Hierbij doe ik een oproep namens de schoonmaakcommissie!!

Wij zijn dringend op zoek naar nieuwe schoonmakers.

Er gaan er aan het eind van het seizoen een paar stoppen en wij zoeken er dringend mensen

bij. De groep wordt namelijk  te klein .

Er wordt schoongemaakt op zaterdag morgen en op dinsdagmiddag .

Wie heeft er eens in de drie weken twee uurtjes over om gezellig te komen helpen!

De koffie staat klaar als je komt !!

Hoe meer mensen er zich aanmelden hoe minder vaak je hoeft schoon te maken! Mooi toch!!

Dus meldt je zo gauw mogelijk aan anders hebben we een probleem met de schoonmaak !!

                                                 Oké kom maar !!!!!!!

                                                      Groetjes de schoonmaak commissie:

                                                      Geert Zeelte tel : 0573 257524

                                                      Harry Albers tel : 0573 256867

                                                      Lienke Freriks tel : 06 45354704

Schoonmaak hal
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het laatste nieuws het eerst bij

WWW.LTTCDETOEKOMST.NL

Verslag Pannenkoekenfietstocht

DE THUISBLIJVERS HEBBEN ZOALS MEESTAL WEER ONGELIJK!!!!!!!!

De week voorafgaande aan de fietstocht waren de weersvoorspellingen niet stabiel, de ene

dag zou het mooi weer worden, de volgende dag gaf men zware onweersbuien op.Het aantal

opgave’s volgde deze weersvoorspellingen ook. Zo kon het gebeuren dat er eerst 16 perso-

nen opstonden, enkele dagen later 28 personen maar op de dag zelf, zondag 25 mei,  waren

er maar 21 waarvan 15 fietsers (waaronder Jelle Wilgenhof 9 jaar).

Chris Wenneker heette iedereen welkom. Hij meldde dat de organisatie van deze fietstocht

iets was gewijzigd n.l. dat de gehele groep vertrekt voor de ca. 30 kilometer lange tocht. Om

13.30 uur vertrok de karavaan onder redelijk weersomstandigheden richting centrum Lochem

om via Berkeloord, Zwiep, Nettelhorst naar Gelselaar te fietsen alwaar een eindje buiten de

bebouwde kom  een “pitsstop” werd ingelast.

De drankjes werden verzorgd door Gerrie & Hennie Vels.

Enigszins op adem gekomen, vervolgden wij onze weg richting Diepenheim langs de Schip-

beek om vervolgens over het landgoed Het Westerflier naar de Viersprong te fietsen(aan de

weg Lochem-Goor).

Op dit landgoed werd een ree, eekhoorn, 2 buizerden en een geelgors gespot. Daarna even

richting Stokkum/Markelo te peddelen maar na de spoorwegovergang linksaf te gaan.

Weer over een brug over de Schipbeek (waar een aantal Beekjuffers werden waargenomen

een schitterende libellensoort) richting Stokkummerbrug bij het Twentekanaal. Hierna parallel

langs het Twentekanaal gefietst richting Lochem waar we eindje voor het Lochemse NS-

station weer op redelijk bekend terrein kwamen. Iedereen begon op het laatst harder te fiet-

sen, schijnbaar trek in de pannenkoeken.

Aangekomen in de hal waren de tafels gedekt, de pannenkoeken gebakken, zodat iedereen

kon aanvallen, maar niet voordat Chris;  Liesbeth en Iet had bedankt voor het bakken, Gerrie

& Hennie Vels voor het verzorgen van de pitsstop en Albert Enterman voor het stand-by staan

met de pechwagen (gelukkig niet nodig gehad).

Coos Jansen bedankte de organisatie wat werd ondersteund door applaus van de deelne-

mers.

De recreantencommissie hoopt volgend jaar op meer deelname zodat we volgend jaar rich-

ting Ampsen, Verwolde en Laren een tocht kunnen uitzetten.

                                                                                                                          Chris Wenneker
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Eindstanden voorjaarscompetitie Jeugd

10-65

9-50

9-49

10-45

10-44

10-37

Persoonlijke resultaten

Tamara Huigen 6   5 83%

Annemiek Roelofs 27 18 67%

Lynn Ravenzwaaij 18   7 39%

Michelle Zonneveld 24   2   8%

Meisjes 1
Otten 1

Elan 1

Veldhoven 1

Helden '67 1

De Toekomst 1

T.T. Zwolle 1

Landelijk A  groep 1

Jongens 1
Reflex (s) 1

Entac 2

Bit.nl 3

Emmen

Westa 1

De Toekomst 1

Team 2
Swift 3

Wijk 16 2

Swift 2

Wijk 16 3

Ugchelen 1

De Toekomst 2

Team 3
Torenstad 1

Swift 5

Torenstad 2

Gelvandria 2

Swift 4

De Toekomst 3

Team 4
Ugchelen 2

Gelvandria 3

Olst 1

Torenstad 3

Toekomst 4

Team 5
Swift 7

DTTC 4

Torenstad 5

DTTC 3

De Toekomst 5

Olst 2

10-79

10-62

10-48

10-48

10-39

10-24

10-83

10-65

10-55

10-45

10-40

10-15

10-73

10-65

10-53

10-41

10-36

10-35

8-54

8-52

8-42

8-35

8-17

10-72

10-64

  9-44

10-41

  9-37

10-32

Persoonlijke resultaten

Joni Wendersteijt 30 16 53%

Dylan Kamma 30   5 17%

Boris Bosch 30   2   7%

Persoonlijke resultaten

Jara de la Court 12   4 33%

Kevin Kamma 30   7 23%

Kim Herold 30   2   7%

Persoonlijke resultaten

Emiel Herkert 29 13 45%

Peter Beening 23 10 43%

Leander Zimmerman  11   4 36%

Christiaan v/d Molen  18   3 17%

Persoonlijke resultaten

Mike Soer 21 7 33%

Patrick Easton 3 1 33%

Irma Schoot 15 4 27%

Maaike Visser 12 1   8%

Persoonlijke resultaten
Jelmer Schepers  6 6       100%

Tim Vermeulen 12 4 100%

Cas van den Breemen 12 9   75%

Rutger Carelse   9 6   67%

Joy Ruijmgaart 15 4   27%

Pjotr Carelse   9 2   22%

Kira vanLonden             18      3        17%

Landelijk C  groep 1

1e  KLASSE poule 1

2e  KLASSE poule 1

3e  KLASSE poule 1

5e  KLASSE poule 1
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Teamsamenstelling najaarscompetitie 2008   Jeugd

Team 1  Landelijk C        Telefoonnummer       Bondsnummer
Marten Adolfsen  (aanv) 06-16468985 3521291

Joni Wendersteijt           253378 3702172

Dylan Kamma 257211 3519715

Annemiek Roelofs 257711 3521194

Team 2  1e Klas
Boris Bosch ( aanv)           250145 3590509

Kevin Kamma 257211 3519723

Michelle Zonneveld 257596 3712208

Peter Beening Geheim 3714438

Emiel Herkert 253121 3744360

Team 3  4e Klas
Jelmer Scheepers ( aanv) 0545 -482418 3831248

Tim Vermeulen 0573-254157 3831264

Cas van den Breemen 0575-555590 3831311

Rutger Carelse 491310 3816620

Team 4  4e Klas
Irma Schoot ( aanv) 0573-250106 3744352

Maaike Visser 0573-280344 3521178

Pjotr Carelse 0573-491310 3816620

Mike Soer           06-16388792 3781126

Team 5  5e Klas
Roy Ruijgaart          0573-255900 3816638

Kira van Londen 0573-256420 3725120

Robin Hoogebeen 0573-253167 3831230

Jarno Hoogebeen 0573-253167 3831222

Mirko de Boer          0573-252199           3831303

Imke Visser 0573-280344 3831272

Het wedstrijdsecretariaat is, voor wat betreft de jeugd,  tijdelijk in dezelfde handen als dat

van de senioren. Inmiddels zijn er al senioren benaderd om zowel in de na - als in de

voorjaarscompetitie een jeugdteam te rijden. Dat is heel goed verlopen.

 Alle rijders krijgen bericht zodra wij het competitie boek onder ogen krijgen.

Jammer dat niemand binnen de JC er in is geslaagd een wedstrijdsecretaris te vinden, er is

nu tot december de tijd, hopelijk is dat voldoende om de ontstane problemen op te lossen.

Op deze plek kunnen we niet ingaan op de motivatie welke tot de teamopstelling bij de jeugd

heeft geleid. Maar de trainers hebben dit met de jeugdleden goed doorgenomen, iedere com-

petitie speler is met de uitleg akkoord. Bovendien, elk jeugdteam bestaat nu uit tenminste vier

personen. Zodat de problemen die zich het vorig seizoen hebben voorgedaan zich niet zullen

herhalen.
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Interview met Kim Herold

Naam: kim Herold

Geboren: 14 maart 1992

Woonplaats: Zutphen.

Hoelang zit je op tafeltennis?

6 jaar.

Hoelang speel je bij deze club?

21/2  jaar denk ik. (lid sinds 6 april 2006

red,)

Wat is er leuk aan de club?

Er is niets leuks aan de Toekomst.

GRAPJE!!! Ik vind vooral de activiteiten

leuk.

Welke klasse speel momenteel?

komend seizoen speel ik 2e klas.

(Dit speelde ze in de najaarscompetitie

2007. In de voorjaarscompetitie 2008

speelde ze 1e klasse. red,)

Heb je een leuk team en coach etc.?

Ja! Super!

Waar ben je het meest trots op wat je ooit

hebt gehaald met tafeltennis?

Om een seizoen te mogen meespelen met

Landelijk A. (voorjaarscompetitie 2007 red.)

Wie waardeer je het meest op de club en

waarom?

Annemiek!!! Omdat ze een lief meisje is,

die het voor je opneemt.

Wat  wil je later nog bereiken met  tafelten-

nis?

Ik wil hoog presteren, maar wel met plezier.

Wat vind je van het trainingskamp?

Ik vind persoonlijk het trainingskamp een

leuk initiatief zodat iedereen op een spor-

tieve wijze aan een nieuw seizoen kan

beginnen.

Wat is het leukste wat je ooit hebt gedaan?

Die krijg je nog van mij te goed;-

Wat ben je nog van plan in je leven?

Met een vriendin naar Londen/Rome/Parijs.

Heb je bijbaantjes?

Ik heb een krantenwijk bij mij in de buurt.

Wat wil je later worden en waarom?

Aan de ene kant lijkt het mij leuk om fysio-

therapeut te worden om mensen te helpen.

Maar aan de andere kant wil ik ook graag

iets met management gaan doen.

Hoe ziet jou toekomst eruit?

Ik heb echt geen idee.

Wie is je beste vriend & vriendin?

Mike & Linsey.

Wat is je favoriete film/

Step up.

Wat is je favoriete boek?

Er komt een vrouw bij de dokter.

Wat is je lekkerste eten?

Pizza!

Wat is het lekkerste drinken?

Ehm............Cola??

Waar kunnen we je ‘s nachts voor wakker

maken?

Nergens voor laat mij maar lekker liggen!

Wat vond je van het interview?

Super!

Dit interview met Kim is bijna een jaar geleden afgenomen door Irma  Schoot.  De jaartallen

zijn aangepast. (red.)
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Verslag jeugdwedstrijd Olst tegen Toekomst 4

Zaterdag 19 april:

Oké, dat was het dan weer.

De voorjaarscompetitie zit er weer op.

Onze laatste wedstrijd, was een uitwedstrijd.

Helaas ging ik weer met twee spelers op pad, wat ons dus al een achterstand opleverde van

3 punten.

Met Irma en Mike reisde ik dus af naar Olst.

Gelukkig wist Irma de weg, want anders ………

Irma werd helaas in 2 wedstrijden in 3 sets uitgeschakeld, één wedstrijd won ze echter.

Mike wist ook één punt te scoren, weliswaar in een vijfsetter.

Zijn andere games verloor hij in viersetters.

De dubbel verloren de kanjers nipt.

Met 2 behaalde punten gingen we huiswaarts, wat ons wederom niet van de wijs bracht.

Eerlijk waar, Mike en Irma hebben beide echt een team geest.

Ondanks alle nederlagen, helaas alle wedstrijden, bleven ze geloven in hun team.

Nooit hebben ze het bijltje erbij neergegooid, altijd weer vrolijk na elke wedstrijd.

Ik neem dan ook mijn petje af voor deze sportieve spelers.

Patrick, die ondanks zijn strenge werkgever maar één wedstrijd kon spelen, heeft laten zien

dat hij het kon.

Maaike, die de laatste wedstrijd helaas geblesseerd was, heeft ook haar best gedaan.

Al met al mag ik niet klagen, natuurlijk was het jammer dat we het niet konden bolwerken in de

derde klasse, maar zoals ik al zei, heb ik een superteam, NOOIT chagrijnig, ach natuurlijk wel

eens balen, maar alles bij elkaar altijd weer vrolijk huiswaarts.

Als we met ons team terug kijken op deze voorjaarscompetitie, moeten we toegeven dat het

niet helemaal soepeltjes verliep.

Niet alléén ons team, maar alle jeugdteams, zijn blij dat dit achter de rug is.

Niemand wist het kampioenschap te behalen, alle teams waren enigszins teleurgesteld, over

het verloop van dit seizoen.

We hopen dan ook dat het in het najaar beter gaat verlopen.

Elk jeugdlid zat dit seizoen wel eens te klagen over de gang van zaken.

Ze weten wel dat het niet altijd meevalt, met het indelen van de teams, maar zijn van mening

dat ze er meer bij betrokken willen zijn.

Als alles goed gaat, wil ik mijn team wel verder begeleiden.

Wat inhoud, het team van Mike en Irma, deze twee zijn toch wel de meest betrokken team

spelers die ik ooit in een team heb gehad.

Ik wil hier dan ook even mijn spelers bedanken voor de fijne samenwerking.

Maaike en Patrick, konden helaas er niet vaak bij zijn, en toch zijn het kanjers op hun manier.

Mike en Irma wil ik een hart onder de riem steken voor het aankomende seizoen, het zijn twee

super gemotiveerde jeugdspelers, die in mijn ogen echt de Toekomst eer aan doen.

Elke toekomst speler zou hier een voorbeeld aan kunnen nemen.

Nou tot volgend seizoen maar weer.

Groetjes Mike Soer, Irma Schoot, Maaike Visser, Patrick Easton en Susanne Kamma
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Als de Club van 100 je dan letterlijk in de

boot in neemt en je bent geen lid van de

Club van 100, is nooit grappig .

Mirko Egbers - Neede

(Op 31 augustus 2008  is er Boottocht  op

het Twentekanaal met aansluitend diner bij

de Nieuwe Aanleg in Almen voor De Club

van 100)

Als er in de kantine op kano's wordt

getracteerd en je voelt je dan in de boot

genomen, is nooit grappig!!!

Chris Wenneker - Lochem

Als je op het toernooi om de Ben Wijnhoud-

Bokaal alle wedstrijden  wint en je mist de

finale-poule op 1 gamepunt, is dat nooit

grappig!! (en zeker niet als je dan voorrang

moet geven aan onze voorzitter)

Chris Wenneker - Lochem

Als in de rivierenwijk in Deventer ook al naar

De Toekomst wordt gekeken, is nooit grap-

pig!! Chris Wenneker - Lochem

Dat vele leden nog steeds niet willen inves-

teren in De Toekomst (Club van 100), is

nooit grappig.

Chris Wenneker - Lochem

Als je op www.ttnieuws.nl leest dat Neder-

land een mooie toekomst heeft en wij dat

allang wisten, is nooit grappig!!

Chris Wenneker - Lochem

Als Lady's Fun nu ook al de bloemetjes

"binnen" zetten, is nooit grappig!!

Chris Wenneker - Lochem

Op je 60e nog promoveren naar de 1e

klasse en daar al die jonge spelers ver-

slaan, is nooit grappig (=voor de tegenstan-

ders, of niet Frans)

Mirko Egbers - Neede

Als een aantal vrouwen van onze zuurtjes-

club zich in Amsterdam ophoudt en ze

kennen het "klappen van de zweep" niet, is

dat nooit grappig

Chris Wenneker - Lochem

Bij Frans Snijd(er) het mes van twee kanten

en dat is nooit grappig.

Chris Wenneker - Lochem

Wanneer je op hoogtestage wilt, kan dat

tegenwoordig ook in onze nieuwe zaal, in

de hoek is een ladder verticaal geplaatst en

dat is nooit grappig (maar wel zo voordelig!)

Chris Wenneker - Lochem

Als er tegen je gezegd wordt dat je het

balgevoel mist en daardoor met de plank

misslaat is nooit grappig!

Chris Wenneker - Lochem

Als je terugkomt uit Amsterdam, dat er ter

hoogte van Baarn reclame wordt gemaakt

met de slogan BOUW AAN JE TOE-

KOMST, is dat wel of nooit grappig??

Chris Wenneker - Lochem

Als je na de winterwandeltocht gevraagd

wordt of je spierpijn hebt van het wandelen

of van de uiensoep, is nooit grappig!!!

Chris Wenneker - Lochem

Als je bevalt d.m.v. een keizerssnede van

een zoon genaamd Mans en je woont op

een steenworp afstand van de Haal Mans

Weg, is nooit grappig.

Snarf Redijns - Lochem

Op 2 september naar een bloemencorso in

Beltrum gaan en daar wel een wagen van

De Toekomst zien, maar verder geen

Toekomst leden,  is nooit grappig.

 Mirko Egbers - Neede

“Tafeltennis-nooit-grappig”

Deze leuke rubriek is er dankzij inventieve en humoristische leden en lezers.

Een ” tafeltennis-is-nooit grappig” kunt u indienen via  de website.
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