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12 mei        Bestuursvergadering Jan Wissinkhal aanvang 19.45 uur

14 mei        Algemene Leden Vergadering NTTB/afd. Oost

16 mei        Afdelingskampioenschappen  Senioren Jan Wissink-hal

18 mei        AED-cursus op uitnodiging, kantine Jan Wissink-hal aanvang 19.00 uur

30 mei        Afdelingskampioenschappen Junioren , Jan Wissink-hal

  2 juni        Bestuursvergadering Jan Wissinkhal aanvang 19.45uur

  6 juni        N.J.M. Finales, Panningen

  7 juni        N.J.M. Finales, Panningen

  7 juni        Club van 100 , jaarlijks uitstapje Golfen in Diepenheim. Vertrek 16.00 uur

  9 juni        Vergadering afdelingsbestuur District Oost

13 juni        Bondsraad

14 juni        Pannenkoekenfietstocht Jan Wissinkhal aanvang 13.30 uur

27 juni        NTTB Jeugdcup 2009- Papendal

  7 juli          Vergadering afdelingsbestuur District Oost

  8 juli          Seizoensafsluiting Recreanten

25 aug.       Vergadering afdelingsbestuur District Oost

26 aug.       Seizoenstart Recreanten woensdagavond TAPAS-avond aanvang 20.00 uur

  1 sept.       Bestuursoverleg District Oost

  2 sept.       Aanvang training Recreanten woensdagavond aanvang. 20.30 uur

  3 sept.       Bestuursoverleg District Oost

19 sept.       Uitwisseling Recreanten TTV. Stedebroec (definitieve datum volgt z.s.m.)

26 sept.       Vrijwilligersavond LTTC De Toekomst, Jan Wissinkhal , aanvang 20.00 uur

29 sept.       Vergadering Afdelingsbestuur District Oost

22 0ktober  Algemene Ledenvergadering aanvang 20.00 uur in de Jan Wissinkhal.

Agenda

Redactioneel

Schoonmaakrooster kwijt?
Kijk op de website:

www.lttcdetoekomst.nl

Het samen gaan van de de afdeling Ijsselstreek Zwolle en Twente was tot nu toe voorna-

melijk administratief. Nu gaan de afdelingen ook sportief gezien meer in elkaar op. Hoe

de competie gaat veranderen leest u in het lijfige schrijven dat elke wedstrijdsecretaris  van

de afdeling Oost heeft ontvangen.

In dit nummer uitgebreide verslaggeving van het jubleum van de A..L.T.C. de afsluitingsavond ,

de Wii en pokeravond van de jeugd en het feit dat Rino Knippen 75 jaar actief is als

tafeltennisser.

Samen met de competiestanden van het afgelopen seizoen maakt dat het clubblad dikker is

dan gewoonlijk. Veel leesplezier en een prettige vakantie toegewest.

Bart Ebskamp
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Van de bestuurstafel

Foto’s en verhalen hierover staan op de

website. De afsluitavond op 2 mei was ook

een groot feest met vele sportieve uitdagin-

gen. Dit keer georganiseerd door een aantal

enthousiaste senioren en vrijwilligers die op

deze manier de traditie weer op nieuw

starten

Binnenkort is ook de afsluitavond van de

recreanten en een evenement van de club

van 100. Hierna gaat een ieder zich lang-

zaam gereed maken voor de vakantie en

zal er een rustige periode in de Hal aanbre-

ken.

Als dan eind augustus iedereen weer

geheel opgeladen aan het nieuwe seizoen

begint en de vakantie verhalen de ronde

doen hoop ik u allen weer gezond in de hal

aan te treffen.

Alvast veel vakantie plezier en goed weer

gewenst namens het gehele bestuur.

Verder wens ik iedereen weer veel lees-

plezier met dit nummer van de Mepper.

Namens het bestuur,

Albert Enterman

Voor u ligt weer de nieuwe Mepper met

leuke artikelen en belangrijke medede-

lingen.  Het bestuur heeft dan ook vaak nog

wel iets te melden zo ook deze keer.

Het is eind mei terwijl ik dit schrijf en het

meest actieve deel van het voorjaars-

seizoen is alweer achter de rug. De com-

petitie is afgesloten en de nieuwe competi-

tie indeling zal voor de meesten een verras-

sing zijn omdat de samenstelling van de

verenigingen binnen de afdeling gewijzigd is

met ingang van de najaars competitie. U

zult dus nieuwe gezichten en nieuwe vere-

nigingen tegenkomen binnen de afdeling

Oost. De opzet is zodanig dat dit voor de

reistijden niets zal uitmaken.

Verder ben ik blij te kunnen melden dat het

bestuur met een aantal mensen in gesprek

is voor functies binnen het bestuur en

mogelijk is daar een nieuwe

secretaris(resse) bij. Dit neemt niet weg dat

wanneer iemand bedenkt dat hij of zij ook

wel wil meewerken binnen het bestuur er

altijd mogelijkheden zijn .

Het 25 jarige jubileum van de ALTC was

een groot feest voor alle betrokkenen.

Algemene Ledenvergadering
donderdag 22 0ktober

aanvang 20.00 uur
in de Jan Wissinkhal
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Pannenkoekenfietstocht
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Verslag 25-jarig jubileum A.L.T.C. (1)

Op zaterdag 28 maart 2009 werd het 25-jarig jubileum gevierd van de A.L.T.C. afdeling (de

afdeling voor tafeltennissers met een beperking) binnen onze tafeltennisvereniging.

Het is een dag geworden om met een goed gevoel op terug te kijken. Vooraf moest er natuur-

lijk wel het nodige gebeuren maar door de vele vrijwilligers die ons bij wilden staan werd het

een grandioze dag. Aan onze uitnodiging werd door menigeen gehoor gegeven.

De dag werd aan elkaar gepraat door onze ceremoniemeester Rob v.d. Zee die dit wel was

toevertrouwd.

 Van 09:30 - 10:00 uur kwamen de gasten en tafeltennissers en werden door de jubilerende

commissieleden en andere vrijwilligers van harte welkom geheten. Vele verenigingen waren

er ook deze dag.

Om 10.00 uur vond dan ook de officiële opening plaats en het openingswoord werd gevoerd

door Rob van der Zee.

De drie initiatiefneemsters die de afdeling hebben opgericht (Iet Wissink, Erna Eilers en Bep

Geverink) werden door Rob in het zonnetje gezet.

Hierna nam de voorztitter van de vereniging (Albert Enterman) het woord en feliciteerde

namens de gehele vereniging de A.L.T.C. De afdeling kreeg uit handen van het Bestuur een

cheque die de afdeling naar eigen inzicht mag besteden.De voorzitter sprak lovende woorden

uit voor de drie oprichtsters Iet Wissink, Bep Geverink en Erna Eilers. De drie dames zijn 25

jaar geleden gestart met een afdeling tafeltennis voor mensen met een beperking,  niet we-

tende hoe dit zou uitpakken. Achteraf bleek dit dus een goede zet want de A.L.T.C. bestaat al

25 jaar. Albert had voor deze drie initiatiefnemers een gouden plak, bloemen en een oorkonde

Voor Iet en Erna had hij nog iets speciaals.

Andere vereningen felicteerden de A.L.T.C. voorziter Erna Eilers
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Verslag 25-jarig jubileum A.L.T.C. (2)

Zij worden tijdens de algemene ledenvergadering voorgedragen  voor de titel: "Erelid van

L.T.T.C. De Toekomst" om hun zo te bedanken.

 Bep was toen ze vijf jaar geleden uit de commissie stapte al benoemd als lid van verdienste.

Hierna nam speler van de eerste orde van de aangepaste sporters (Maarten Vermeulen) het

woord en feliciteerde eveneens de commissie met hun 25-jarig bestaan.

Na het officiële gedeelte konden de genodigden actief worden op tafeltennisgebied.

Er vond een toernooi plaats voor de aanwezige spelers (waaronder spelers van andere

verenigingen).
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Het toernooi was een spelvorm, met diverse"tafeltennisspellen" waarbij iedereen per onder-

deel punten kon scoren.

Alle vrijwillig(st)ers

Na dit toernooi,  aan het einde van de ochtend, werden alle vrijwilligers en commissieleden  in

het zonnetje gezet. Zij zijn voor de A.L.T.C. zeer waardevol en verrichten vele werkzaamhe-

den. Als dank kregen ze een presentje overhandigd.

Maarten Vermeulen kreeg een oorkonde voor zijn 25 jarig lidmaatschap.

Jan Wissink werd bedankt voor zijn financiële gedeelte en de vele sponsoren die deze dag

voor ons mogelijk hebben gemaakt. Deze  sponsoren werden uitgebreid bedankt,

Verslag 25-jarig jubileum A.L.T.C. (3)
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Tussen de middag werd er een gezamenlijke lunch gebruikt  in de naastgelegen Boerderij van

Advendo.(boerderij Immenkamp). De lunch bestond onder andere uit broodjes braadworst,

broodjes beenham en broodjes kaas.

Tijdens de lunch deed Arie Pater de prijsuitreiking van het toernooi van die ochtend. Er waren

2 poedelprijzen, 2 x een 3e prijs, 2x een 2e prijs en 2e een eerste prijs. De prijswinnaars

waren:

1e prijs: Frank Drieman

 Raymond Schrey

2e prijs: Marjan van Ginkel

 Marijke Franssen

3e prijs Gerard Rutting

 Alma van der Louw

poedelprijs Huberto

 Herman Meynders

Ondertussen werd de Jan Wissinkhal door de vrijwilligers omgetoverd tot feestzaal. De

ongeveer 100 aanwezigen konden  na de lunch (om 14:00 uur) genieten van een muzikaal

optreden van Jan & Marga (www.janenmarga.com). Dit duo brachten allround zang ten

gehore, gevolgd door een optreden van de bandparodisten Gerrit & Graads

(www.bandparodisten.nl).

De luch in de boederij

Verslag 25-jarig jubileum A.L.T.C. (4)
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Na een korte onderbreking  vervolgen Jan &

Marja het 2e gedeelte van hun optreden. Tot

slot zongen Gerrit en Graads ook nog een

aantal nummers.

Mans en Graads en  Jan en Marga konden de

stemming er goed inbrengen met aan het

einde een polonaise

Tegen 16:30 uur was het einde van deze

jubileumdag. Iedereen kreeg een presentje

mee naar huis (een bedrukte rugzak).

Marja en Jan zingen verzorgen een optreden

(Guus maakt aanstalte om een deuntje mee

te zingen)

De bandparodisten Gerrit en Graads

Verslag 25-jarig jubileum A.L.T.C. (5)

De A.L.T.C. kan terugkijken op een zeer

geslaagd jubileum

Een dag dus om met een goed gevoel op

terug te kijken.

 Iedereen nogmaals bedankt voor alle hulp in

welke vorm dan ook geboden op 28 maart.

In een woord geweldig. Van de dag zelf is

een dvd  samengesteld door  Remko en

Rob v.d. Zee. Belangstellenden kunnen zich

melden bij Rob v.d. Zee.

Erna Eilers en Mirko Egbers.

(Samengevoegd door red,)
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Jacqueline Vos wint 1e Ben Wenneker toernooi

 18 recreanten hadden zich opgegeven voor de eerste editie van het Ben Wenneker toernooi

Voorheen heette dit toernooi het Ben Wijnhoud toernooi.

Tijdens de voorrondes, die gespeeld werden op woensdag 18 maart, had Chris Wenneker

een kleine verrassing in petto voor de recreanten. Hij had Graafschap TV uitgenodigd om wat

opnames te maken. Deze werden.dinsdag 24 maart uitgezonden om 19.00 uur en zijn te

bekijken op onze website.

Na deze voorrondes  werd op woensdag 15 april fanatiek gestreden om de eerste Ben

Wenneker-bokaal.  Toernooileider Henk Franssen moest op deze laatste speeldag nog enkele

kunstgrepen toepassen door een 2-tal afzeggingen.

Aan het einde van de avond werden de uitslagen bekend gemaakt.

Na een toespraak van Ben Wijnhoud (ex-trainer), initiatiefnemer van het vernoemen van de

bokaal naar de vorig jaar overleden Ben Wenneker, reikte Chris Wenneker namens de familie

de Ben Wenneker-bokaaal uit aan Jacqueline Vos.

Zij was de beste in de winnaarspoule.

In de verliezerspoule ging Gerrit Brunsveld met de eer strijken en kreeg Chris Schuiling de

aanmoedigingsprijs. In de “tussen de wal en schip” poule werd Bart Ebskamp winnaar.

Uitslagen:

Winnaaarspoule:

1. Jacqueline Vos

2. Hans van de Lande

3. Gert Mogezomp

4. Arie Pater

5. Erna Eilers

6. Albert Enterman

Tussen-wal-en schip:

1. Bart Ebskamp

2. Henk Harmsen

3. Jaap Bood

4. Wim Klein Wassink

5. Laus  Halsema

6. Bep Geverink

Verliezerspoule:

1. Gerrit Brunsveld

2. Geert Zeelte

3. Peter van Ark

4. Chris Schuiling

Namens de recreantencom. Henk Franssen
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Rino Knippen 75 jaar actief tafeltennisser (1)
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Rino Knippen 75 jaar actief tafeltennisser (2)

75 jaar actief in het tafeltennis: Rino Knippen lid van L.T.T.C. De Toekomst, woonachtig in

Vorden.

Rino begon op 9 jarige leeftijd in Zaltbommel, bij de vereniging “Ready” welke naam later werd

veranderd in “Never Down”. Na de 2e wereldoorlog moest hij als dienstplichtig militair naar

Indië tot eind 1949. Maar ook in de tropen ging het tafeltennis door, 2 x kampioen van Buiten-

zorg.

In Zaltbommel terug, weer gespeeld werd bij “Neverdown” , 1 jaar in de Hoofdklasse en ten-

minste 7 jaar in de Overgangsklasse.

In 1960 werd er verhuisd naar Tiel, 7 jaar in de 1e klasse bij de Tielse T.C.

In 1967 werd de huisraad bij elkaar gepakt en werd er verhuisd   naar Doesburg. De club

aldaar heette “Golto” (later “Drusus”) er werd wisselend gespeeld in de 1e en 2e klasse.

Nog een keer werd er verhuisd naar Vorden, daar even geen competitie gespeeld maar in

1980 werd in Vorden “Treffers 1980”opgericht, welke vereniging 9 jaar stand heeft kunnen

houden maar wegens gebrek aan een accommodatie en een veel te dure sporthal moest
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worden opgeheven.

In 1984 lid geworden van “De Toekomst” in

Lochem, mede om een fatsoenlijke voorbe-

reiding te doen om deel te nemen aan di-

verse Wereldkampioenschappen en Euro-

pese Kampioenschappen voor Veteranen.

Uitschieter qua prestatie was Lillehammer in

1996, waar de laatste 16 werd gehaald.

Tussen 1984 en 1999 vele buitenlandse

toernooien bezocht als Lid van de Old Timers

Club (veteranenclub voor tafeltennis). Met

wijlen Arie de Boer van  Trias, Twello werd ik

in het dubbelspel in 1991 en 1992  Neder-

lands Kampioen in de 60+ klasse .In 1998

werd eindelijk een Nederlands Kampioen-

schap behaald in het enkelspel na diverse

malen 2e te zijn geworden in de 70+ klasse.

Wat ook nog vermeldenswaardig is dat hij bij

T.T.V. De Brug in Apeldoorn op 81-jarige

Hierboven: 1984 WK te Helsinki

Rechtsonder: 1999 EK Göteborg (Zweden)

Rino Knippen 75 jaar actief tafeltennisser (3)
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Rino Knippen 75 jaar actief tafeltennisser (3)

leeftijd een “aanmoedigingsprijs” ontving.

Doordat Rino bij de verschillende verenigingen onder diverse initialen van zijn voorletters was

ingeschreven, zit er een officiële huldiging door de Nederlandse Tafel Tennis Bond niet in…..

Helaas was er onvoldoende belangstelling voor een invitatie-tournooi ter gelegenheid van dit

sportieve jubileum.

Mocht U naar aanleiding van bovenstaand bericht nog informatie nodig hebben, bijv. foto’s,

krantenknipsels etc. dan Rino Knippen graag bereid U het plakboek in te laten zien.

Chris Wenneker, waarnemend secretaris L.T.T.C. De Toekomst

N.B.: De foto’s zijn een compilatie van een gedeelte uit Rino's plakboek.

 WK Dublin groepsfotooven:
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Jochem Veldmaat benoemd tot lid van verdienst NTTB - afdeling Oost

Op de donderdag 14 mei in Deventer gehouden algemene ledenvergadering van de NTTB

/ Afdeling Oost heeft Jochem Veldmaat na ruim 7 jaar afscheid genomen van zijn functie

als afdelingsbestuurslid. Voor zijn jarenlange inzet als vrijwilliger werd hij geëerd met het

predicaat “Lid van Verdienste” van de NTTB / Afdeling Oost.

In november 2001 trad Jochem op 23-jarige leeftijd toe tot het afdelingsbestuur als functiona-

ris PR & Communicatie. Hij was hiermee de jongste afdelingsbestuurder ooit en ontwikkelde

zich in de daaropvolgende jaren tot een uitstekend bestuurder. Na enkele jaren werd hij ook

benoemd tot vice-voorzitter en in de periodes waarin het afdelingsbestuur geen voorzitter had

bleek hij ook deze rol uitstekend te kunnen vervullen.

Via commissiewerkzaamheden blijft Jochem nog wel betrokken bij de Afdeling Oost, maar hij

achtte de tijd rijp om afscheid te nemen van de bestuurlijke werkzaamheden en elders vrijwilli-

gerswerk te gaan doen. “Een nieuwe functie geeft weer nieuwe energie”, aldus Jochem. Ook

de drukke werkzaamheden binnen zijn groeiende bedrijf Veldmaat ICT liggen ten grondslag

aan zijn beslissing evenals het langdurige revalidatieproces na het ski-ongeluk in maart 2008.

Aan het eind van de algemene ledenvergadering maakte het zittende afdelingsbestuur gebruik

van artikel 16 van het afdelingsreglement welke hen het recht geeft om het predicaat "Lid van

Verdienste" te verlenen aan personen die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor

de afdeling.

Volgens secretaris Marleen van Ulsen

geldt het predicaat niet voor de tijd die

men besteed aan de afdeling, maar voor

de manier waarop men zich verdienstelijk

maakt. Onder luidt applaus nam Jochem

de eretitel in ontvangst.
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Verslag Afsluitavond 2 mei 2009 (1)

Na het voorbereidende werk was het eindelijk zover dat de feestavond kon beginnen. Het

was spannend of iedereen die zich op had gegeven zou komen.

Gelukkig waren er maar een paar afzeggingen.

De afsluitingsavond, welke in het teken stond van een aantal oudhollandse spelen, werd om

20.00 uur geopend door voorzitter Albert Enterman.

Eerst werd de jeugd die kampioen waren geworden gehuldigd.

Hierna werden de ruim 70 aanwezigen de mogelijkheid geboden om een aantal oud-hollandse

spelen te spelen, waar een ieder vol enthousiasme aan meedeed.

Er werd gesjoeld...

en schuiftafeltennis gespeeld,
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Er werd fanatiek gesjoeld,schuiftafeltennis

gespeeld, gedart, gebowled en blikgegooid.

Tijdens de spelletjes werd er een hapje en

een drankje genuttigd.

De winnaars bij deze spelen waren: Michelle

Zonneveld (junioren), Marleen van Molst

(ALTC) en Joop Stokvisch (senioren).

Na de spelletjes was er de uitreiking van de

bekers voor de hoogste percentages van de

senioren.

Na alle toespraken en uitreikingen werd er nog

gedanst en gedronken.

Iedereen die aanwezig was bedankt voor jullie

gezelligheid.

Verder wil ik iedereen bedanken die heeft

geholpen met het opbouwen en schoonma-

ken nogmaals hartelijk dank hiervoor.

Ook de bardienst hartelijk dank zonder jullie

zouden wij niet mee hebben kunnen doen .

Ook de fotograaf wil ik hierbij hartelijk danken,

en natuurlijk niet vergeten degene die de

mooie uitnodigingen heeft gemaakt.

 Reint, Marjan, Jan,  Jos, Marlies en Jaantje. De bowling baan

Verslag Afsluitavond 2 mei 2009 (2)
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Geboorte Floortje Gerritsen

Afgelopen weekend (van zaterdag op zondag om 2 voor 2) is onze dochter Floortje gebo

ren. Een echt dametje met pikzwarte haartjes en al maar liefst 56 cm. Alles gaat goed.

Hierbij alvast een kiekje van haar! Laat maar even weten als je een beschuitje wilt komen

eten!

                                                                           Groetjes Irene Faber en Rogier Gerritsen

Op maandag 18 mei a.s. hebben circa 12 leden van LTTC. De Toekomst een AED-cursus

gevolgd.

Enige tijd geleden heeft de club van 100 een AED-apparaat geschonken aan de club maar

gezien het aantal personen die in staat zijn het apparaat te bedienen was dit aan de magere

kant.

Deze cursus werd gegeven in de kantine van de Jan Wissinkhal  en werd geheel verzorgd

door SONON-Lochem. De kosten van deze cursus worden geheel door de Club van 100

betaald.

Toekomst-leden volgen AED-cursus

Op zondag 7 juni gaat het jaarlijkse uitstapje naar Diepenheim, alwaar leden van de club

van 100  op de Pitch & Putt banen die zijn afgehuurd de eerste beginselen van het golfen

onder de knie proberen te krijgen. Vertrek uit Lochem per touringcar staat gepland op 16.00

uur. Om 17.00 uur zal gestart worden met het golfen. Na het sportieve element en de prijs-

uitreiking,  wordt voor de inwendige mens gezorgd d.m.v. een barbecue. De terugkomst in

Lochem staat gepland om ca. 23.30 uur.

Club van 100 gaat golfen.
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Bestuurs- en commissieleden

Bestuur:

Albert Enterman (voorzitter) 0573-471266

Vacant (secretaris) tijdelijk: 0573-471266

(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

A.L.T.C.-commissie:

Erna Eilers-Kraan (voorzitter) 0573-252703

Arie Pater (secretaris) 0573-255659

Rob van der Zee 0575-521736

Bennie Bannink 0573-252195

Gerrie Vels 0573-252630

Geert Zeelte 0573-257524

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:

Gerrie Vels 0573-257963

Wedstrijdsecretariaat:

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

Henk Brinkerink (sen. landelijk) 0573-254676

Albert ten Hoopen (ondersteuning) 0573-254982

Rooster Schoonmaak:

Bart Ebskamp 0573-255985

e-mail :b.ebskamp@hotmail.com

Kascommissie:

Harry Albers 0573-256867

Henk Emsbroek 0573-253801

Chris Schuiling 0573-258813

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

Jacqueline Vos (penningmeester) 06-41735882

Irene Faber (hoofdtrainer) 06-20030686

Hans de Boer (wedstrijdsecretariaat) 0573-252199

Theo Beening (externe toernooien) jeugdtoernooien@lttcdetoekomst.nl

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

Nico 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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Nieuw leden

Mark Vriezekolk,

Weidemolenlaan 21,7241

VG Lochem

E-Mail: mark.vriezekolk@orange.nl

Geboren: 20-07-1996

Tel:0573-257793

Nanni Ngutra,

Torenmolenlaan 62

, 7241 VM Lochem

Geb.: 19-06-86

adreswijziging

Annie Pongers

Achterstraat 28, 7241 AW Lochem

Gerard Alting

Van Lutterveldplein 4K

7241 HN Lochem

Nieuw emailadres

Cor ten Bokkel

cotebok@gmail.com

jacqueline vosl

jacqueline.vos@live.nl

Bedankt per 31 juli 2009

Tom Bleumink

Henk Emsbroek

Frans Helmich

Claske Harmsen

Bennie Kl.Teeselink

Johannes Osterloh

Henk Stegeman

Jan Uiterlinden

Bennie Wijnhoud

Jara de la Court

Bart Fleming

Opzeggingen (jeugd).

 Leonie Deen.

Tim van Dijk.

Romy Goorhuis.

Irma Schoot

Mirko de Boer.

Cas van Bremen

Wist u dat:

Toos heel goed is in het uitdelen van de agendapunten van de  A.L.T.C. vergaderingen?

Ze twee keer dezelfde agendapunten uitdeelde. De andere commissieleden het nog niet eens

was opgevallen op Bennie Bannink na. Je, je af kunt vragen wie er nu niet wakker was.

De Lady,s Fun 6 Juni weer een dagje uit gaan. Dit altijd een gezellige happening is.

Toos met de jubileumdag van  de A.L.T.C mee moest doen tijdens het optreden van het duo

Mans en Graads. Toos op een gegeven moment met Mans de kleedkamer in moest. Even

later eerst Toos en toen Mans weer naar buiten kwam. Mans hierna een bh uit zijn binnenzak

toverde. Bep zich afvroeg of deze nu van Toos was of niet. Toos  tot op de dag van vandaag

hier nog steeds geen antwoord op heeft gegeven.

Lienke een leuke conferencier was tijdens het 40 jarig huwelijksfeest van Gerrit en  Rieky

Brunsveld. Ze een stukje opvoerde over hoe een dag van Gerrit en Rieky eruit zag.

Bep en Toos U allen  een fijne vakantie toewensen met heel veel mooi weer.

                                                                                                                Groetjes Bep en Toos.

Wist U datjes Bep en Toos

Ledenmutaties
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De Algemene Ledenvergadering (ALV) van de Afdeling Oost heeft op donderdag 14 mei jl.

een aantal besluiten genomen die tot gevolg hebben dat de seniorencompetitie toch wel

ingrijpend wordt gewijzigd. In dit document informeren wij u over die besluiten.

Aanleiding

Op 20 november 2008 besloot de ALV al tot wijzigingen van de jeugdcompetitie. Besloten

werd toen om (1) de grenzen tussen de regio’s Twente, IJsselstreek en Zwolle te laten verval-

len en (2) met onmiddellijke ingang in iedere najaarscompetitie in poules van 6 teams te

spelen en in iedere voorjaarscompetitie in poules van 8 teams. Dit om de spelers in de gele-

genheid te stellen meer wedstrijden te spelen.

De ALV nam toen al wel het principebesluit om met ingang van het najaar 2009 ook bij de

seniorencompetitie de regiogrenzen te laten vervallen. Maar zij gaf aan eerst de ervaringen

met de jeugdcompetitie te willen afwachten voordat een beslissing zou worden genomen over

het wijzigen van de structuur van de seniorencompetitie.

Tijdens de voorbereiding op de begin april van dit jaar gehouden Bestuurdersoverleggen en op

die overleggen zelf werd duidelijk dat de verenigingen niet langer wilden wachten met die

wijzigingen in de structuur van de seniorencompetitie. Mede door de positieve ervaringen met

de jeugdcompetitie. Vandaar dat het afdelingsbestuur en de competitieleiders de gewijzigde

opzet van de seniorencompetitie versneld hebben voorbereid.

Veranderingen seniorencompetitie

Eigenlijk kun je zeggen dat de drie Regio’s Twente, IJsselstreek en Zwolle tot voor kort alleen

bestuurlijk zijn gefuseerd. Er werden namelijk nog steeds drie afzonderlijke competities

georganiseerd met dien verstande dat in de Hoofdklasse, de hoogste afdelingsklasse, inter-

regionaal werd gespeeld.

Hoewel het aanbod van competitiespelende teams in de seniorencompetitie veel groter is dan

in de jeugdcompetitie en de competitieleiders hun competities dan ook nog prima konden

indelen, bestond er ook bij de seniorencompetitie behoefte om de grenzen tussen de drie

Regio’s te laten vervallen.

Dit is één van de besluiten die de ALV heeft genomen.

Een ander besluit is om – in navolging van de jeugdcompetitie – in iedere voorjaarscompetitie

in poules van 8 teams te gaan spelen.

Een derde besluit is de wijziging van de structuur van de seniorencompetitie. In de loop der

jaren is bij een aantal Regio’s de piramideopbouw van die competitie (noodgedwongen?) wat

losgelaten. De ‘kerstboom’ heeft een wat vreemde vorm gekregen. Dat zie je vooral terug bij

de  4e klassen die eigenlijk teveel poules kennen in vergelijking tot de andere klassen.

Nu, bij het formeren van één nieuwe afdelingscompetitie, is het een goed moment om de

kerstboom wat in model te brengen.

Een ander gegeven in de drie regiocompetities is dat de kampioenen in de (zes) poules van

de 1e klasse niet automatisch promoveren naar de Hoofdklasse. Omdat de Hoofdklasse

slechts twee poules telt en de 1e klasse zes, moesten promotiewedstrijden worden gespeeld

De seniorencompetitie gaat veranderen
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om te voorkomen dat er teveel teams uit de Hoofdklasse degraderen naar de 1e klasse.

En het heeft toch iets onrechtvaardigs in zich dat een kampioen die titel niet beloond ziet met

een promotie naar een hogere klasse, hoe spannend en succesvol die promotiewedstrijden

op zich ook zijn.

Wij nemen deze besluiten even met u door.

1. Het vervallen van de grenzen tussen de Regio’s Twente, IJsselstreek en Zwolle

Al vanaf de najaarscompetitie 2009 wordt er in één afdelingscompetitie gespeeld. Dit betekent

niet automatisch dat alle verenigingen daar iets van merken. Nee, het zijn vooral de verenigin-

gen in de buurt van de ‘oude’ regiogrenzen die hier mee te maken kunnen krijgen. Competitie-

leiders hebben een bepaalde vrijheid om de competitie in te delen. Hadden de drie afzonder-

lijke competitieleiders tot nu toe wel eens het probleem dat zij een enkel team ‘over’ hadden of

juist tekort, straks kan er gemakkelijker met teams worden geschoven.

Hiervoor staat vermeld dat competitieleiders een ‘bepaalde’ vrijheid hebben om de competitie

in te delen. Het is namelijk zo dat zoveel mogelijk wordt geprobeerd om een ‘maximale’ reistijd

van 40 minuten aan te houden voor het spelen van een uitwedstrijd. Daarbij geldt: ‘hoe lager

de speelklasse, hoe meer aan dit criterium de hand moet worden gehouden’. Natuurlijk blijven

er altijd uitzonderingen, want ook in de regiocompetities kwam het voor dat langer dan 40

minuten moest worden gereisd.

Zoals al in het document ‘De jeugdcompetitie gaat veranderen’ is aangegeven, heeft André-

Jan Oldenkamp (RCL Zwolle) een tabel gemaakt waarin de reisafstanden en reistijden zijn

opgenomen. Die tabel is als bijlage 1 bijgevoegd. Hieruit zijn voor iedere vereniging de afstan-

den en de reistijden naar alle verenigingen in de afdeling Oost af te lezen.

2. Het spelen in poules van 8 teams in iedere voorjaarscompetitie

Een meerderheid van de competitiespelers is van mening dat zij te weinig wedstrijden kan

spelen. Maximaal twintig ‘wedstrijdjes’ in een kalenderjaar vindt een meerderheid te weinig.

Rond en na de ALV van november 2008 – via het document ‘De jeugdcompetitie gaat veran-

deren’ – hebt u kunnen lezen dat is gezocht naar een mogelijkheid om het aantal competitie-

wedstrijden te vergroten. Daarbij hebben we met elkaar te maken met het feit dat de periode

tussen zomervakantie en Kerstdagen nu eenmaal korter is dan die tussen Nieuwjaarsdag en

zomervakantie.

Even is toen overwogen om in de najaarscompetitie in poules van 8 teams te spelen waarbij

de teams elkaar 1x ontmoeten en vervolgens de nummers 1 t/m 4 doorgaan naar de

promotiegroep en de nummers 5 t/m 8 naar de degradatiegroep. In de degradatiegroep

ontmoeten de teams elkaar nog eenmaal waarna de eindstand wordt opgemaakt. In de

promotiegroep zou met halve finales en finales worden gewerkt om uiteindelijk de kampioen

en promovendus te verkrijgen. Deze systematiek betekende echter dat de competitieleiders

tijdens die competitie alle poules afzonderlijk opnieuw moeten bewerken, wat een te grote

opgave is. Zeker als dit snel moet gebeuren.

Vervolgens is bekeken of het mogelijk is om in de najaarscompetitie in poules van 6 teams te

spelen en in de voorjaarscompetitie in poules van 8 teams. Dat bleek mogelijk te zijn. Zeker

wanneer het totaal aantal teams in een klasse een veelvoud van 6 en 8 te zien geeft, is dit

geen probleem. De promotie- en degradatieregeling die daarbij hoort, geeft geen ‘vreemde’
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dingen te zien.

In combinatie met een nieuwe structuur van de seniorencompetitie (zie hierna) komt dit

besluit tegemoet aan de wens van de meerderheid om meer competitiewedstrijden in een

kalenderjaar te spelen.

Natuurlijk heeft dit besluit gevolgen. De voorjaarscompetitie wordt namelijk verlengd. Dat

betekent o.a. dat:

o een oplossing moet worden gezocht voor de bekercompetitie, die nog wel regionaal

wordt georganiseerd en (dus) geen standaard opzet en speelperiode kent.

o verenigingen die voor de eigen leden activiteiten organiseren in de maand mei, daarvoor

straks minder mogelijkheden hebben.

Wat de bekercompetitie betreft zou aan een oplossing kunnen worden gedacht om de maan-

den december (na afloop van de najaarscompetitie) en januari (voor aanvang van de

voorjaarscompetitie) voor de bekerwedstrijden te gebruiken.

De afspraak kan worden gemaakt dat de seniorencompetitie in de regel niet voor de 1e of 2e

week van februari begint. Het feit dat de senioren- en jeugdcompetitie dan (mogelijk) niet

helemaal synchroon lopen, moeten we dan maar voor lief nemen. We hoeven dan bijvoor-

beeld ook niet meer uit te leggen waarom de seniorencompetitie een weekje stil ligt, als er in

die week op zaterdag een Ranglijsttoernooi voor de jeugd wordt gehouden.

Wat betreft de verenigingen die activiteiten in de maand mei organiseren, kan het volgende

worden opgemerkt. Het verlengen van de voorjaarscompetitie houdt automatisch in dat meer

feestdagen binnen de competitie vallen. Denk aan Koninginnedag, 5 mei, Hemelvaartsdag en

Pinksteren. Maar ook de meivakantie valt dan binnen de competitie.

Het is een mogelijkheid om te proberen een aantal van deze feest- en vrije dagen ‘vrij te

houden’. Verenigingen kunnen zo’n vrije zaterdag dan benutten voor eigen activiteiten. Im-

mers, lang niet iedereen is afwezig tijdens een vakantie of feestdag. Wij begrijpen dat er

verenigingen zijn die dit wellicht geen 100% oplossing vinden. Maar zie het maar als een

suggestie van de competitieleiders, een poging om mee te denken.

3. Een nieuwe structuur van de seniorencompetitie

Zoals al aangegeven kan met de start van één nieuwe afdelingscompetitie een aantal ‘weef-

fouten’ in de drie afzonderlijke regiocompetities worden weggenomen:

A. Alle kampioenen krijgen het recht om te promoveren.

B. De piramideopbouw van de competitie wordt hersteld.

Ad A

Tot nu toe was het (vaak) zo dat de beide kampioenen in de hoofdklasse en de zes kampioe-

nen in de 1e klasse niet automatisch promoveerden. Dit heeft iets onrechtvaardigs in zich.

Een behaald kampioenschap verwordt dan tot een tussendoel die ervoor zorgt dat teams en

spelers onvoldoende kunnen genieten van die titel. Immers, het seizoen is nog niet geslaagd.

Pas als ook de promotiewedstrijd wordt gewonnen, kan men tevreden zijn. Wordt zo’n

promotiewedstrijd verloren, dan kan een topseizoen in één klap teleurstellend eindigen. Een

op zich prima seizoen wordt dan meestal achteraf niet als zodanig ervaren.

De seniorencompetitie gaat veranderen
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Met de structuur van de nieuwe afdelingscompetitie wordt bewerkstelligd dat iedere kampioen

het recht heeft om te promoveren. Daarvoor is nodig dat het verschil in aantallen poules

tussen opeenvolgende klassen niet te groot is. Tot nu toe telde de Hoofdklasse twee poules

en de 1e klasse zes. Dat verschil is te groot voor een soepele promotie- en degradatie-

regeling tussen die twee klassen.

Vanaf 1 januari 2010 ziet de nieuwe structuur er in de voorjaarscompetitie als volgt uit:

o 1e divisie Oost; één poule van 8 teams;

o 2e divisie Oost: twee poules van 8 teams;

o 1e klasse; drie poules van 8 teams;

o 2e klasse; zes poules van 8 teams;

o 3e klasse; twaalf poules van 8 teams

o 4e klasse; twaalf poules van 8 teams;

o 5e klasse; twaalf poules van 8 teams;

o 6e klasse; ongeveer tien poules 7 of 8 teams.

In alle klassen wordt een volledige competitie gespeeld.

In de najaarscompetitie is die indeling vanaf 1 januari 2010 als volgt:

o 1e divisie Oost; één poule van 8 teams;

o 2e divisie Oost: twee poules van 8 teams

Zowel in de 1e als 2e divisie Oost spelen alle teams eenmaal tegen elkaar en vervolgens

gaan de nummers 1 t/m 4 verder in een promotiegroep en de nummers 5 t/m 8 verder in een

degradatiegroep .

o 1e klasse; vier poules van 6 teams;

o 2e klasse; acht poules van 6 teams;

o 3e klasse; zestien poules van 6 teams;

o 4e klasse; zestien poules van 6 teams;

o 5e klasse; zestien poules van 6 teams;

o 6e klasse; ongeveer twaalf á veertien poules van 6 (eventueel 7) teams.

In de 1e t/m de 6e klasse wordt een volledige competitie gespeeld.

Zie voor meer informatie over die nieuwe structuur de bijlagen 2 (presentatie nieuwe opzet

seniorencompetitie) en 3 (worddocument nieuwe opzet competitie afdeling Oost – senioren).

Ad B

Met die nieuwe structuur kan ook de piramideopbouw (vorm kerstboom zo u wilt) een nieuwe

impuls worden gegeven. Daarmee wordt bedoeld: bovenin een klasse met weinig poules en

onderin een klasse met veel (meer) poules. En dat wordt dan via de weg van de

geleidelijkheid verkregen. Overigens neemt de laagste klasse – de 6e klasse – daarbij een

ietwat bijzondere positie in, omdat in deze klassen vooral / ook recreatieve spelers uitkomen.

Via een 1e divisie Oost die uit één poule van 8 teams bestaat en een 5e klasse die – in de

voorjaarscompetitie – uit twaalf poules van 8 teams bestaat, denken wij daarin te zijn ge-

slaagd. In de najaarscompetitie is dit vanaf 2010 respectievelijk één poule van 8 teams in de

Hoofdklasse en zestien poules van 6 teams in de 5e klasse.

Punt van aandacht

Hiervoor werd het al genoemd: de 6e klasse kent veel recreatieve spelers. Door een ver-
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sterkte degradatie vanuit de 5e klasse, wordt die 6e klasse duidelijk sterker. Dit kan een

nadeel zijn voor die recreatieve spelers. Competitieleiders en afdelingsbestuur moeten voor

deze categorie spelers de vinger aan de pols houden. Mocht blijken dat recreatieve spelers

ongelukkig zijn met die nieuwe situatie, dan moeten we niet schromen om een 7e of recrea-

tieve klasse te creëren.

Het feit dat we het daarbij hebben over een niet al te groot aantal teams, kan een

complicerende factor zijn voor het criterium ‘maximale’ reisduur van 40 minuten. En dat juist

voor deze categorie spelers.

Overigens denken wij dat het voor recreatieve spelers geen enkel bezwaar is om ieder sei-

zoen tegen dezelfde ‘gezichten’ te spelen. Integendeel zelfs. Voor hen staat immers de gezel-

ligheid voorop?

Overgangsseizoen

Het zal duidelijk zijn dat er een overgang nodig is tussen de huidige competitieopzet – het

spelen in drie Regio’s – en de nieuwe: het spelen in één afdelingscompetitie. De najaars-

competitie 2009 vormt die overgang.

De eindstanden in de voorjaarscompetitie 2009 en de daarbij horende promotie- en

degradatiereling vormen de basis voor de indeling van de najaarscompetitie 2009. In die

najaarscompetitie zijn de regiogrenzen dus al vervallen. Wel is er de bepaling ‘maximale’

reisduur van 40 minuten die voor de competitieleiders een handvat vormt bij de indeling van

de competitie.

Over het geheel genomen kan worden gesteld dat de degradatieregeling in de komende

najaarscompetitie – het overgangsseizoen – binnen de perken blijft. Alleen in de 4e en 5e

klasse kunnen drie teams per poule degraderen. In alle overige klassen blijft het aantal

degradanten beperkt tot maximaal twee per poule.

Zoals altijd is het aantal teams dat uit de landelijke naar de afdelingscompetitie degradeert

een ‘onzekere factor’. Dat aantal kan variëren van 0 tot ‘pak ‘m beet’ 3 teams, afhankelijk van

de vraag (1) hoeveel teams uit de afdeling Oost in de landelijke 3e divisie uitkomen en (2)

hoeveel van die teams op een degradatieplaats eindigen.

Bij dit laatste is het ook van belang over hoeveel poules in de landelijke competitie de teams

uit de afdeling Oost worden verdeeld.

Wij hebben ervoor gekozen om als ‘standaard’ te hanteren dat er in de najaarscompetitie

2010  1 team uit de landelijke naar de afdelingscompetitie degradeert. Maar natuurlijk zijn er

wel opties ingebouwd voor het geval er 0, 2 of 3 teams degraderen.

De situatie dat er extra of minder degradanten of minder promovendi nodig zijn, wordt opge-

vangen via de berekening van de gemiddelde teamrating. Kort gezegd komt het erop neer dat

de sterkte van de teams (het gemiddelde van de spelers) doorslaggevend is. Wel moeten de

spelers in het voorafgaande seizoen tenminste 60% van de wedstrijden hebben meegespeeld

om in de berekening te worden genomen. Daarmee wordt ontmoedigd dat verenigingen

sterke spelers in een team opstellen die niet meer dan één of twee wedstrijden meedoen met

als ‘enige’ doel om kans op promotie voor dat team te vergroten.

Zie voor meer informatie ook bijlage 4 (presentatie prom.-en degr.regeling overgangsseizoen)

De seniorencompetitie gaat veranderen



Toekomst Meppers juni 2009

34

Overige informatie

o De ALV heeft bepaald dat de competitie in de 1e en 2e divisie Oost op vrijdagavond of

zaterdag plaatsvindt. In alle andere klasse wordt op maandag-, dinsdag-, woensdag-, donder-

dag- of vrijdagavond gespeeld.

o De ALV heeft het voorstel van het afdelingsbestuur verworpen om het niet langer moge-

lijk te maken dat een speler tegelijk aan twee competitiewedstrijden mag deelnemen. Dit

betekent dat een speler het komend seizoen twee competitiewedstrijden tegelijk mag spelen.

Daarbij moet in aanmerking worden genomen dat een speler maximaal 5x mag invallen in

een ander team.

Tenslotte

Het is gemakkelijk om te zeggen ‘dat elke verandering geen verbetering is’. Duidelijk is dat het

aantal leden van de NTTB – en daarmee ook het aantal competitiespelers – terugloopt. Er is

moed voor nodig om wijzigingen door te voeren. Weliswaar is er geen garantie dat daarmee

de terugloop in het ledenaantal een halt wordt toegeroepen, maar met niets te doen weet je

bijna zeker dat het ledenaantal verder afneemt.

Net als bij de jeugdcompetitie wordt een evaluatiemoment gekozen om de wijzigingen – en de

gevolgen daarvan – tegen het licht te houden. Speciale aandacht moet er daarbij zijn voor de

competitie in de 6e klasse. Wat ons betreft wordt er voor die spelers al snel een enquête

opgesteld om hun gevoelens en ervaringen te peilen. En wellicht moet er voor de 6e klasse

een mogelijkheid worden gecreëerd dat er zonder een bijzondere (extra) degradatieregeling

een 7e of recreantenklasse kan worden ingesteld. Anders duurt het immers nóg een seizoen

langer.

Wij wensen u en onszelf een voorspoedige en vruchtbare tafeltennisperiode toe.

De gezamenlijke competitieleiders

De seniorencompetitie gaat veranderen

Toernooi recreanten dinsdagmorgen groep

Dinsdagmorgen, 12 mei j.l., dachten we, net zoals anders, eerst een balletje te slaan en

daarna een partijtje dubbel te spelen, maar onze leider/trainer Hennie Vels had een

toernooitje voor ons opgezet, ik denk, om er wat meer leven in te brengen. Dat is hem dan

goed gelukt, het werd zweten bij die partijtje spelen, want een ieder wilde niet verliezen.

Hennie Vels had voor ons de wedstrijden zo opgezet dat we op dinsdagmorgen 12 mei eerst

in 4 poules van 4 spelers moesten spelen om de eerste, tweede, derde en vierde plaats. Op

dinsdagmorgen 19 mei moesten de nummers één tegen elkaar in een poule en zo vervolgens

de nummers twee, drie en vier. Op die manier kwam er een winnaar uit de eerste poule en zo

ook uit   de andere poules. De winnaar uit de eerst poule werd als kampioen gehuldigd en

kreeg een beker de andere poule-winnaars kregen plaquette.

Uitslagen:

Poule 1: Ab

Poule 2: Bep

Poule 3: Charlie

Poule 4: Gerard

Ab Harkink
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Eindstand voorjaarscompetitie 2009 (1)

Team 1

Blauw-Wit 1

De Veluwe 2

De Trefhoek 1

Tafeltennis Zwolle 2

Tafeltennis Zwolle 4

De Toekomst 1

HOOFDKLASSE POULE 2

10   65

10   59

10   52

10   51

10   41

10   32

Persoonlijke resultaten

R.X.R. Beelen 12 12 100%

F. Bruggeman 27   8  30%

M. Adolfsen 30   7  23%

G. v. Zwieten 21   2  10%

Team 2

De Veluwe 3

De Toekomst 2

De Brug 2

Trias 4

Olst 1

Trias 5

Team 3

Torenstad 1

Trias 3

Wijk 16 1

De Toekomst 3

Swift 1

De Veluwe 4

Team 4

De Toekomst 4

Swift 2

Wijk 16 2

De Brug 5

Olst 2

De Lieverdjes 1

Team 5

Futura 1

De Brug 4

Swift 3

De Toekomst 5

Olst 3

De Lieverdjes 2

Team 6

Swift 4

De Toekomst 6

De Veluwe 7

Shot '78 2

De Brug 12

De Spinners 4

10 70

10 57

10 56

10 50

10 43

10 24

10 69

10 68

10 57

10 53

10 27

10 26

10 69

10 58

10 51

10 49

10 39

10 34

10 68

10 67

10 59

10 51

10 35

10 20

10 75

10 66

10 55

10 39

10 38

10 27

Persoonlijke resultaten

R.K. Voppel 24 21  88%

J. de Boer 27 15  56%

F. van Hilst 30 11  37%

G. Oudt   3   0    0%

Persoonlijke resultaten

P.W. van de Weerthof 30 27 90%

R.P. Swaters 18 10 56%

J. Zonneveld 21 9 43%

J. Hofland 21 4 19%

1e klasse  POULE B

Persoonlijke resultaten

G.J. Voelman  27 22 81%

H. Wittenberg `  30 24 80%

F.P. Snijder ````````30 18 60%

1e klasse  POULE  A

2e klasse  POULE  D

Persoonlijke resultaten

S. Beekman 30 19 63%

R.J. van Mourik 30 14 47%

J.B.H. Schoolderman 30 14 47%

Persoonlijke resultaten

J. Veldmaat 24 21 88%

E. Driessen 24 20 83%

N. Horstman 18 9 50%

J. Bouwmeester 21 7 33%

2e klasse  POULE  C

3e klasse  POULE  C
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Team 7

De Veluwe 5

De Toekomst 7

Swift 5

Wijk 16 5

DTTC 2

Trias 10

10 75

10 60

10 53

10 47

10 35

10 30

Persoonlijke resultaten

M. Fleming 27 21 78%

P. van Laarhoven 18 13 72%

R. Otten 18 12 67%

R. Broeke 21 9 43%

3e klasse  POULE  B

Eindstand voorjaarscompetitie 2009 (2)

Team 8

De Brug 8

Wijk 16 3

Gelvandria 2

Swift 8

Warnsveld 2

De Toekomst 8

10 68

10 65

10 54

10 44

10 42

10 27

Team 9

MTC 3

Overa 2

ABS 2

De Toekomst 9

De Brug 16

Trias 16

Team 10

Torenstad 7

Futura 4

De Toekomst 10

Gelvandria 8

Swift 14

Shot '78 5

Team 11

Shot '78 4

Olst 5

De Brug 17

Torenstad 6

De Toekomst 11

De Spinners 5

Team 12

DSC 3

Olst 7

Kiwa GasTec 2

DTTC 5

De Toekomst 12

Ugchelen 3

10 75

9 62

10 46

10 46

9 45

10 16

10 75

10 57

10 53

10 44

10 40

10 31

10 66

10 63

10 54

10 52

10 43

10 22

10 63

10 57

10 45

10 44

10 43

10 35

Persoonlijke resultaten

W.J. Klein Baltink 15 6 40%

J. Schrijver 21 8 38%

A. Horstman 27 7 26%

M. Knippen 21 3 14%

Persoonlijke resultaten

K. Kamma  21 14 67%

H. Franssen  24 15 63%

E.A. Wissink   6   2 33%

R.B. Jorritsma 27   8 30%

Persoonlijke resultaten

G. Wassink 30 22 73%

J.C. ten Bokkel 30 16 53%

A. Hofland-Franssen  27 11 41%

Persoonlijke resultaten

J. de La Court   6  5 83%

J. Vreeman 24 12 50%

G. Mogezomp 30 13 43%

H. Brinkerink 24   7 29%

Persoonlijke resultaten

J.J.J. Hoffman 24 16 67%

W.J. Voelman 27 14 52%

W. Wilgenhof 15 4 27%

J. Stokvisch 24 5 21%

3e klasse  POULE  A

4e klasse  POULE  E

5e klasse  POULE  B

5e klasse  POULE  C

5e klasse  POULE  D
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Team 13

Gorssel 2

Swift 13

Gelvandria 9

Trias 17

De Toekomst 13

Warnsveld 4

10 73

10 62

10 55

10 50

10 44

10 16

Persoonlijke resultaten

L. Ebskamp 30 18 60%

J.B. Vos 30 12 40%

A. Enterman 30 8 27%

C. Wenneker 0 0 0%

5e klasse  POULE  E

Team 14

Wijk 16 11

Swift 16

Gelvandria 11

Overa 4

De Toekomst 14

Ugchelen 4

MTC 5

Olst 8

Team 15

Swift 15

Wijk 16 10

Gorssel 4

ETTV 6

De Toekomst 15

MTC 6

De Veluwe 11

Futura 6

14 102

14 97

14 78

14 64

14 57

14 53

13 51

13 16

14 99

14 86

14 84

14 82

14 64

14 57

14 54

14 28

Persoonlijke resultaten

J.G.B. van de Lande 38 23 61%

A. Harkink 24 12 50%

H. Sloesarwij 29   5 17%

I. Schoot 12   2 17%

J.W. Wissink 14   2 14%

Persoonlijke resultaten

H.B. Albers 36 29 81%

E. Eilers-Kraan 27 14 52%

L. Halssema 15 6 40%

P. van Ark 36 4 11%

C.J. Schuiling 3 0 0%

6e klasse  POULE  A

6e klasse  POULE  B

Eindstand voorjaarscompetitie 2009 (3)

Op de afsluitingsavond zijn 2 spelers in het

zonnetje gezet vanwege het behalen van de

hoogste percentage in de competitie.

De percentagebeker voor de hoogste percen-

tage dames ging naar Marlies Fleming en bij

de heren werd deze prijs in de wacht ge-

sleept door Paul van de Weerthof.

Aangezien Paul een beter percentage had

dan Marlies, ging ook de beker voor het

hoogstepercentage algemeen naar hem.
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Team 1: 1e klas vrijdag

Frank Bruggeman(aanv),

Guido van Zwieten

Marten Adolfsen

Team 2: 1e klas vrijdag

Ronald Swaters(aanv)

Paul van de Weerthof

Jolanda Hofland

Team 3: 1e klas vrijdag

George Oudt(aanv)

Roland Voppel

Jeroen de Boer

Ferdinand van Hilst

Team 4:1e klas vrijdag

Jan Voelman(aanv)

Henry Wittenberg

Frans Snijder

Jos Zonneveld

Team 5: 2e klas maandag

Jan Schoolderman(aanv)

Sjako Beekman

Ronald van Mourik

Team 6: 3e klas vrijdag

Reint Broeke(aanv)

Marlies Fleming

Richard Otten

Patrick van Laarhoven

Team 7: 3e klas vrijdag

Erwin Driessen(aanv)

Jan Bouwmeester

Nico Horstman

Jochem Veltmaat

Team 8: 4e klas maandag

Arend Horstman(aanv)

Rino Knippen

Jan Schrijver

Wim Klein Baltink

Team 9: 4e klas vrijdag

Henk Franssen(aanv)

Kevin Kamma

Rob Jorritsma

Michelle Zonneveld

Team 10: 5e klas maandag

Cor ten Bokkel(aanv)

Alie Hofland-Franssen

Gerrit Wassink

Team 11: 5e klas vrijdag

Albert Enterman(aanv)

Bart Ebskamp

Jacqueline Vos

Gert Mogezomp

Team 12: 5e klas maandag

Wim Wilgenhof(aanv)

Wim Voelman

Jeroen Hoffman

Joop Stokvisch

Jan Vreeman

Team 13: 6e klas maandag

Jan Wissink(aanv)

Ab Harkink

Hans van de Lande

Henk Sloesarwij

Team 14: 6e klas vrijdag

Erna Eilers-Kraan(aanv)

Harry Albers,Peter van Ark

Laus Halssema

Chris Schuiling

De teams 1, 2, 6, 9 en11 spelen tegelijker-

tijd samen op de vrijdag.

De teams  3, 4, 7 en 14 spelen tegelijkertijd

samen op de vrijdag.

Op maandag spelen de teams: 5, 8, 10, 12

en 13,

Harry Albers,  Albert ten Hoopen en Henk

Brinkerink

                     Teamindeling senioren
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Jeugdclubkamptoenschappen
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 De Toekomst 1  Hoofdklasse  zaterdag 14:00 uur

 3519723  K. Kamma (Kevin) 14-06-1992 (junior)

 3521194  J.M. Roelofs (Annemiek)  15-08-1992 (junior)

 3521291  M. Adolfsen (Marten) 25-10-1991 (junior)

 3590509  B. Bosch (Boris) 03-01-1992 (junior)

 3714438  P.A.J. Beening (Peter) 22-01-1996 (pupil)

 De Toekomst 2  2e klasse / 2e klasse  zaterdag 14:00 uur

 3744360  E. Herkert (Emiel) 27-07-1995 (kadet)

 3781126  M.E. Soer (Mike) 13-09-1995 (kadet)

 3816620  R.L. Carelse (Rutger) 16-12-1998 (welp)

 3831248  J.J. Schepers (Jelmer) 13-09-1998 (welp)

 De Toekomst 3  4e klasse / 4e klasse  zaterdag 14:00 uur

 3725120  K. van Londen (Kira) 12-11-1997 (pupil)

 3744352  I. Schoot (Irma) 24-09-1992 (junior)

 3816638  J. Ruijmgaart (Joy) 28-12-1996 (pupil)

 3831230  R.A. Hoogebeen (Robin)  06-08-1998 (welp)

 3870365  J.R. Vos (Jonas) 24-08-1998 (welp)

 De Toekomst 4  Wp-klasse / Wp-klasse  zaterdag 14:00 uur

 3831214  T.C. Carelse (Tjerk) 20-07-2000 (welp)

 3831222  J.R. Hoogebeen (Jarno)  06-08-1998 (welp)

 3867312  M. Beltman (Merijn) 04-08-1997 (pupil)

 3867338  S. Kurz (Sharon) 29-03-1999 (welp)

 3880548  J.K. Doornbos  (Johanneke)  02-03-1997 (pupil)

 3880556  J. van Zuilekom (Juul)  11-12-1996 (pupil)

Teamindeling Jeugd najaarscompetitie 2009

Copy voor het clubblad

Gaarne per e-mail: redactie@lttcdetoekomst.nl
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Team 2

De Toekomst 2

DTS 1

Effect '74 2

Twekkelerveld 2

Smash 1

Entac 3

10 77

10 76

10 50

10 48

10 28

10 21

Persoonlijke resultaten

Dylan Kamma           24 24 100%

Boris Bosch 24 18 75%

Peter Beening           21 14 67%

Michelle Zonneveld 15   9 60%

Kevin Kamma   6   3 50%

1e klasse  POULE  C

Team 3

De Toekomst 3

Twekkelerveld 3

Effect '74 3

Vitesse '35 2

DTS 6

Swift 6

Team 5

Vitesse '35 4

Borne 2

De Trefhoek4

De Toekomst 5

DTS 10

Smash 2

Team 6

Effect (M) 1

DTTC 3

De Trefhoek 2

DTS 9

Vitesse 5

Blauw-Wit 5

De Toekomst 6

10 65

10 62

10 57

10 50

10 37

10 29

10 72

10 63

10 58

10 41

10 35

10 3

10 71

10 61

10 51

10 47

10 47

10 23

12 81

12 80

12 77

12 70

11 37

10 32

11 23

Persoonlijke resultaten

Emiel Herkert  24 20 83%

Rutgher Carelse  18 15 83%

Cas van den Breemen  24 17 71%

Jelmer Schepers  21   7 33%

Persoonlijke resultaten

Mike Soer 21 13 62%

Tim van Dijk 24 8 33%

Irma Schoot 24 6 25%

Pjotr Carelse 12 2 17%

Persoonlijke resultaten

Kira van Londen 20 12 60%

Joy Ruijmgaart 23 13 57%

Robin Hoogebeen 18 8 44%

Jarno Hoogebeen 17 4 24%

Persoonlijke resultaten

Jonas Vos 12 10 83%

Tjerk Carelse 12   6 50%

Romy Goorhuis 18   0   0%

Merijn Beltman 12   0   0%

Johanneke Doornbos   9   0   0%

Toekomst 1 heeft zich teruggetrokken uit de competitie

3e klasse  POULE  C

Team 4

Rijssen 1

Effect '74 4

Blauw-Wit 3

DTS 8

De Toekomst 4

Entac 5

4e klasse  POULE  D

5e klasse  POULE  E

5e klasse  POULE  D

Eindstand Jeugd voorjaarscompetitie 2009

Interesse in vrijwilligerswerk?

Informeer eens bij de diverse commissies.
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Verslag Wii en pokeravond (1)

De Wii en pokeravond was voor de oudere jeugd inplaats van het vossenjacht. De aan

vang was om 20.00 uur op zaterdag 11 april.

En de opkomst van de jeugd dat waren:

Marten, Kevin, Annemiek, Dylan, Dennis, Boris en de jeugdcommissie.

Er was een best leuke opkomst van de oudere jeugd die er aan meededen.

We begonnen eerst even met wat drinken en toen gingen we beginnen.

We gingen als eerste Wii-en Ferdinand ging tegen Marten tafeltennissen. Het was wel een

erg gewaagde wedstrijd tegen elkaar maar dat komt omdat ze allebei de Wii hebben. Uitein-

delijk won Ferdinand de wedstrijd toen Marten de joystick had overgedragen aan Kevin.

Daarna gingen Kevin en Boris tegen elkaar spelen ook een potje tafeltennis. En die had Kevin

gewonnen van Boris.

En daarna gingen Annemiek en Dennis samen Mario tennis doen. En dat had Dennis gewon-

nen en Annemiek vond dat niet leuk en ging nog een keer.

Want ze moest eerst weer even inkomen de tweede keer ging het al een stuk beter. Maar

helaas had weer net de pech en verloor de wedstrijd.

En toen namen we even een time out en gingen we met ze alle pokeren.

Ria en Laurens en Dennis en Annemiek konden het spel niet en we gingen het ze dan natuur-

lijk uitleggen.

Toen we dat hadden gedaan en 2 potjes voor de oefening hadden gespeeld gingen we voor

het echie.
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Ze vonden het allemaal heel erg leuk allen Ria was als eerste eruit ze had alles verloren.

Toen mocht zij de hapjes gaan klaar maken dat was voor de verliezer wat een pech.

Ze hadden bitterballen en mini hapjes voor de frituurpan en alles is opgekomen niet normaal.

Het leken wel beesten hahahaha. En toen we wat verder in het spel waren vielen er steeds

meer mensen af.

En je raad nooit wie er toen overbleven en wat denk je ja hoor het waren Laurens en Dennis

nog die bleven zitten.

Nou dan kan je echt spreken over beginners geluk. Maar uiteindelijk ging Dennis er met de

grote pot vandoor.

Dat was wel erg knap werk van hem het was wel even een familie strijd.

En daarna gingen we weer Wiien en toen gingen we de tv show king spelen. En zelfs Ria

ging meespelen.

En toen won ze ook nog eens ze had alle vragen goed beantwoord in de finale.

En daarna gingen nog wat jongens samen

de Wii sport doen en ze kozen voor het

bolwen.

Maar Ferdinand speelde ook mee en daar

konden ze niet van winnen. Maar ook niet

van Jacqueline.

Die waren natuurlijk ook wel erg goed. En

helaas was er toen een tijd van gaan.

Het was ook al wel half 2 geworden toen we

deur dicht deden achter ons.

Maar het was een heel erg gezellige en

geslaagde avond.

Groetjes van Jacqueline

Verslag Wii en pokeravond (2)
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Verslag kampioenswedstrijd Toekomst 3

Thuiswedstrijd gespeeld op zaterdag 25 april tegen Vitesse '35 2  (red.)

HOE WORD JE KAMPIOEN??

Een verslag van de laatste competitiewedstrijd van ons jeugdteam 3, dat met 8 wedstrijd-

punten kampioen zou kunnen worden……

De laatste wedstrijd voordat ons team 3 van de jeugd kampioen zou worden, begonnen

eigenlijk niet eens zo florissant. Tijdens de donderdagavond raakte Emiel geblesseerd aan

zijn voet. Het leek eerst nog niet zo erg, maar toch hoorde hij de volgende morgen dat hij een

scheurtje in zijn spier heeft. Aii!

Jelmer was nogal een beetje zenuwachtig voor de wedstrijd (wie niet trouwens??), maar op

deze manier moest hij wel optreden. Geen weg terug! Aan de bak dus Jelmer.

We hadden afgesproken dat we er alles aan zouden doen om er een  leuke middag van te

maken. Natuurlijk zouden we alles uit de kast halen om 8 punten binnen te slepen, maar

goed, dan moesten we ook iets doen aan die zenuwen….

Dan maar wat eerder naar de hal, een ontspannen warming up én alvast een eerste klein

oefenwedstrijdje zo lekker tegen elkaar.

Dat werkte wel goed, maar ja, toen de tegenstanders kwamen, kwamen de zenuwen net zo

hard weer terug.

Rutger durfde wel als eerste. Hij had er zin in, was er wel klaar voor en wilde ze wel een

p…laten ruiken. Toch kon hij merken en de coach zien dat er wel meer geschoven werd dan

anders. Net even wat langzamere beweging in de fore-hand, nou affijn, een beetje tafeltennis-

ser weet waar ik het over heb. Gelukkig kan Rutger zich heel goed terugvinden: hij won de

eerste in drie games en daarmee was de kop eraf.

Jelmer mocht aantreden. Nog net geen strijdkleren aan, maar wel heel strijdvaardig achter de

tafel met zijn batje. Het lukt op één of andere manier maar niet. Een heel peloton aan publiek

keek naar hem, en moedigde hem heel goed aan, maar helaas  het mocht niet baten.

Jelmer verloor en baalde daar zó van, dat hij even de tijd nam alvorens hij weer verder wilde

spelen.

Cas mocht. Met de spanning in zijn benen, leek het alsof hij vastgenageld stond achter de

tafel. Gelukkig kreeg hij een paar punten mee en dat scheelt!! Nu speelde hij wel ‘op safe’,

maar een topspin bal op de backhand van de tegenstander lukte toch ook steeds beter. En

wat gebeurde er: het werd 2-1.

Een belangrijk moment: het dubbel. Die hadden we, als we 8 punten minimaal voor het kam-

pioenschap binnen moesten halen, heel hard nodig. Alsof er nog niet genoeg druk op de ketel

stond.

Rutger en Cas gingen achter de tafel, en laat dat nou een geweldige links-handige-kombinatie

zijn!! Dat kom je niet vaak tegen: twee linkshandige spelers, en dat merk je weldegelijk in het

spel. De bal komt dan vaak net iets anders, dan bij rechtshandige spelers.

De wedstrijd werd gewonnen, dus tijd voor Jelmer om te laten zien dat hij weldegelijk een

derde klas – kampioenschap waard was.

Het publiek was inmiddels verdubbeld, maar onderling was afgesproken dat Jelmer niet té

veel aangemoedigd zou worden, want misschien leidde dat ook nog een beetje af. Jelmer had

het de eerste vier/vijf ballen echt even heel moeilijk, maar…hij kwam ijzersterk terug.

Hij heeft zich in deze wedstrijd mentaal helemaal op weten te krikken. Dat was voor het

publiek geweldig om te zien natuurlijk. Vooral het verbeten gezicht van Jelmer (soms met tong

uit de mond), zie en voel je dan dat hij op en top gedreven is om de wedstrijd te winnen, om
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Toekomst 2 en Toekomst 3 jeugd kampioen

Op zaterdag 25 april 2009 zijn 2 jeugdteams kampioen geworden. Beide teams speelden

die dag een thuiswedstrijd.

Toekomst 2, bestaande uit Dylan

Kamma, Boris Bosch, Peter

Beening, Michelle Zonneveld en

Kevin Kamma zijn kampioen

geworden in de eerste klasse.

Ze wisten met maar liefst 8-2 te

winnen van hun directe concurrent

en tegenstander (DTS) en daar-

mee het kampioenschap veilig te

stellen.

Toekomst 3, is kampioen gewor-

den in de derde klasse. Dit team

bestaat uit: Emiel Herkert,

Rutgher Carelse, Cas van den

Breemen en Jelmer Schepers.

Dit team wist zaterdag met 7-3

te winnen van Vitesse '35.

Aangezien hun directe concur-

rent (Twekkelerveld 3) met 6-4

wist te winnen, bleef De Toe-

komst dit team met 3 punten

voor.

Na afloop van de competitie kreeg elk team uit handen van Esther Wissink een taart en

naderhand mochten de teams op kosten van Hans Bosch een hapje komen eten bij Daily-in
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nog net iets meer spin aan de opslag te geven, of om een topspin-bal net nog iets meer

snelheid te geven.

Jelmer won!! Super. Dat bracht de stand op 4-1. De helft was binnen.

Hierna heeft Cas weer gespeeld en hij won de wedstrijd redelijk makkelijk, alhoewel hij toch

nog een vijfde game eruit moest halen. Maar dat kwam omdat Cas de tweede game net iets

te gemakkelijk in de wedstrijd ging zitten. Dat kon bij deze tegenstanders niet, die trekken dan

meteen het hele spel naar zich toe, waardoor je bij een paar punten achterstand ineens een

game hebt verloren. Maar ook bij Cas, kon het publiek zien (en horen: “Puntje…!!!”) dat Cas

een echte tafeltennistijger is.

In de tussentijd kwam Jochem binnen om te kijken. Hij stelde voor om alvast de standen op

het NAS (ter info: het adminstratie-systeem )te bekijken, want onze concurrent had ’s och-

tends waarschijnlijk gespeeld.

En wat bleek: we hadden een mee-valler…We waren kampioen !!

Vanaf dat moment werd de taart gehaald en op tafel gezet. De wedstrijden werden ineens

heel anders gespeeld. Eerst nog heel relaxed, maar later zag je dat de spanning er ook net

iets te veel af was: er twee wedstrijden achter elkaar verloren.

Niet dat er niet gestreden werd, nee, weldegelijk, maar we konden allemaal zien dat de ver-

moeidheid toegeslagen had en pap in de benen en armen zat.

Rutger heeft nog twee wedstrijden binnen gehaald, Waarmee de eindstand op 7-3 kwam te

staan. Een geweldige ontlading sidderde door de hal bij het afslaan van de laatste bal. Een

geweldig applaus voor deze jongens!

We hebben samen met het andere kampioensteam taart gegeten én hebben daarna ook nog

een uitgebreid patatje-met-alles-erop-en-eraan in de stad gekregen (uitgenodig door de vader

van Boris)

Al met al hebben de jongens, de ouders, de coach en alle andere familie-leden, vrienden en

kennissen en geweldige, sportieve prestatie gezien.

Volgens deze coach van deze middag zijn alle vier de spelers welverdiende kampioenen en

een tweede klasse waardig!

Esther Wissink
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