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Agenda

TAFELTENNIS-AGENDA

apr.  18 Nederlandse Kampioenschappen Veteranen, Margriethal,  Schiedam
apr.  25 Nederl. Jeugdkampioenschappen A  Berkel en Rodenrijs
mei.   1 NACHT VAN DE TOEKOMST, Jan Wissinkhal, Koedijk 64, LOCHEM
mei.    8 B/C Kwalificatie Jeugdranglijst-toernooi
mei.13/15 Fühler EDR Teamtoernooi-Klazienaveen (sluitingsdatum 1-5-2010)
mei.  15 Idéfix-Toernooi, A.C.L.O.-Sportcentrum, Blauwborgje 16, 9747 AC Groningen
mei.  24 34e Phoenix Prinsenstad Senioren Toernooi, Sporthal Brasserskade, Delft
mei.  27 Algemene Leden Vergadering Afd. Oost, Locatie: Wijk 16, Deventer
mei.  29 SB TOEKOMST TOPPERS, Jan Wissinkhal, Koedijk 64, 7241 CL Lochem
mei.  29 Afdelingskampioenschap Jeugd en Senioren
mei.  30 Pannenkoeken fietstocht
juni   04/06 Nationale Special Olympics (Venlo)
jun.    6 DAGTOCHT NAAR ……………Leerdam ??(Woensdagavondrecreanten)
jun.   30 Seizoenafsluiting Recreanten ????
juli     03 Club van 100 uitje
sept. 11 FEESTELIJKE SEIZOENSOPENING, Jan Wissinkhal 64, Lochem

Tafeltennissen bij De Toekomst,

meer dan een sport...

Redactioneel

In dit nummer staan we stil bij het plotselinge overlijden van Hennie Vels. Hij coachte menig
jeugdteam en gaf jaren lang training bij de dinsdagmorgengroep en op de woensdagavond

voor de aangepaste sporters. Hennie was op en top een Toekomstman. De redactie hoopt
dat Gerrie Vels de kracht vindt om om te gaan met de leegte die Hennie achterlaat.

De redactie.
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In Memoriam: Hennie Vels

Van dinsdag op woensdag 23/24
februari 2010 is Hennie Vels

plotseling komen te overlijden.
Hij heeft de leeftijd van 63 jaar mogen
bereiken.

Hennie Vels hoorde zo'n beetje bij het interieur van de vereniging. Vaak was hij in de hal te
vinden.
Na de wederopstanding van De Toekomst in 1970 kwam Hennie Vels uit in het eerste Team
van De Toekomst en wist samen met zijn teamgenoten Theo van Workum en Arend Horst-
man kampioen te worden in de 3e klasse en daarmee promotie af te dwingen naar de 2e
klasse.
Vanaf 1991 was hij de trainer van de dinsdagmorgen groep en de trainer op de woensdag-
avond en maakte deel uit van de Technische commissie.
Ook heeft hij jarenlang diverse jeugdteams gecoached en hielp hij Gerrie mee met de
bezorging van het clubblad.
Traditiegetrouw zorgde hij (samen met Gerrie) op het pauzepunt tijdens de jaarlijkse
wandeltochten en fietstochten voor de inwendige mens van de wandelaar cq fietser.

In verband met het overlijden was de hal woensdagavond 24 februari gesloten
In verband met het overlijden waren de jeugdwedstrijden van zaterdag 27 februari afgelast
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Woensdagmorgen 24 februari bereikte ons het droevige bericht van het plotselinge over
lijden van onze trainer Hennie Vels.

Hennie was al heel wat jaren onze trainer en was een man die er altijd was.
Eenmaal per jaar liet hij verstek gaan en dat was in de week dat hij met Gerrie op vakantie
was.Hennie was een man die niet graag op de voorgrond trad maar die door iedereen  binnen
de A.L.T.C.zeer gewaardeerd werd.
Hij gaf aanwijzingen, speelde met de leden en kwam tussendoor ook bij de schuivers kijken.
Waren er toernooien dan ging Hennie ook altijd mee.
Hij was er gewoon altijd. Humor had hij ook want hoe je zag dat hij met Bennie Bannink om-
ging .
Die twee werden weleens gekscherend Snip en Snap genoemd.
Tijdens de eerste training na zijn overlijden hebben we stil gestaan bij Hennie.
We vallen in een diep gat en weten nog niet hoe het verder zal gaan  lopen.
Een man die zoveel heeft betekend voor onze afdeling is niet zo een twee drie te vervangen.
Iemand moet wel feeling  hebben met onze spelers en dat had Hennie  heel duidelijk.Gerrie
gaf deze avond aan om gewoon weer door te spelen want dat zou Hennie ook het liefste
hebben gewild maar het was toch anders.
We zullen Hennie enorm gaan missen en wensen Gerrie vanaf deze plek nog heel veel
sterkte voor de komende  tijd.

Namens alle leden en begeleiders van A.L.T.C.

Ter nagedachtenis aan Hennie Vels.

Lieve mensen van L.T.T.C. De Toekomst,

De afgelopen tijd na het overlijden van Hennie heb ik ervaren dat het echt geen "zuurtjes-
club" is zoals weleens gekscherend gezegd wordt.

Dank voor de telefoontjes, bezoekjes thuis, de kaarten en de mooie bloemen.

Jullie steun en aandacht met de condoleance en tijdens de crematie voelde voor mij en mijn
familie aan als een warme deken om ons heen.

Heel veel dank hiervoor.

Gerrie Vels-Welbergen

Via deze weg wil ik graag De Toekomst bedanken voor de leuke attenties die ik mocht
ontvangen na mijn ziekenhuis opname. Vooral het bestuur, de dinsdagochtend recreanten,

de woensdagavond recreanten en de A.L.T.C.

Hartelijke groeten,

Gerrie Vels
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Verslag Nieuwjaarsreceptie (1)

Op vrijdag 8 januari 2010 vond de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie in onze hal plaats. Deze
avond werd muzikaal ingeleid door de huis DJ: DJ Sunfield. Verder was evenals vorig

jaar (wegens succes geprolongeerd) de NJ band (de NieuwJaarsband (of was het de Niels en
Joost band?)). Dat de 2 jongens fikse progressie hebben gemaakt het afgelopen jaar was
zeer duidelijk hoorbaar. Ook zongen ze (in tegenstelling tot vorig jaar)  elk nummer.

De avond werd rond 20:15 uur geo-
pend door een welkomstwoord van
de voorzitter Albert Enterman van de
vereniging. Ditmaal de laatste
nieuwjaarstoespraak voor hem. Hij liet
alle hoogtepunten van het afgelopen
tafeltennisjaar de revue passeren,
waaronder de viering van het 25 jarig
bestaan van de ALTC in het afgelopen
jaar. Tot slot wenste de voorzitter een
ieder een goed en sportief 2010 toe.
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Verslag Nieuwjaarsreceptie (2)

Hierna nam Chris Wenneker, na-
mens de Club van 100, het woord.
Deze club heeft op advies van een lid
van de Club van 100 (Jos Zonneveld)
en na goedkeuring door de leden van
de Club van 100 tijdens de algemene
ledenvergadering (dd 09-11-2009)
een nieuwe tv aangeschaft voor de
club. Deze werd vervolgens onthuld
door de voorzitter.

Hierna deed Chris de uitreiking voor de Oliebol van het jaar (een eretitel voor personen die
zich het afgelopen jaar bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de club). Deze titel ging
dit jaar naar Henk Franssen en Jan Wissink.

Vervolgens nam Esther Wissink het woord om de Esther Wissink bokaal uit te reiken. Deze
bokaal (voor het jeugdlid die het afgelopen seizoen tijdens de competitie het hoogste percen-

Albert Enterman kijkt vergult naar
de nieuwe televisie

De oliebol van het jaar: Jan Wissink

tage wist te halen) ging naar Rutger
Carelse (87%).

Na een moment van pauze werd door de
wedstrijdsecretaris (Henk Brinkerink) de
teams welke het afgelopen seizoen kam-
pioen geworden is in het zonnetje gezet.
Deze teams waren:
Toekomst 1, bestaande uit Erik Ernst,
Ronald Swaters, Paul van de Weerthof en
Jolanda Hofland die daardoor promoveerde
naar een nieuw opgerichte divisie (2e
divisie van afdeling Oost)
Toekomst  8, bestaande uit Wim Klein
Baltink, Arend Horstman, Jan Schrijver en
Rino Knippen. Zij zijn kampioen geworden
in de 4e klasse.

Hierna werden de percentagebekers
uitgereikt. De percentagebeker voor de
vrouw die het hoogste percentage heeft
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Marlies, Erik en Rutger met de bekers voor de hoogste percentages

gescoord in de afgelopen competitie ging naar Marlies Fleming. Die van de hoogste percen-
tage heren ging naar Erik Ernst (die alle wedstrijden het afgelopen seizoen winnend wist af te
sluiten). Tevens ontving Erik de beker voor het hoogste percentage algemeen.

Jan Wissink nam nog even het woord voor een mededeling.
De teams (en ondergetekende) die het komende seizoen kampioen worden in de competitie
worden door Jan op persoonlijke titel uitgenodigd om op een nader te bepalen plek en datum
gezamelijk uit eten.te gaan  (Nadere informatie volgt nog...)
Na een praatje, drankje, gedans en veel meezingen met de nieuwjaarsband kwam tegen
24:00 uur aan de avond een einde.

Mirko Egbers

Copy voor het clubblad

Gaarne per e-mail: redactie@lttcdetoekomst.nl

Verslag Nieuwjaarsreceptie (3)
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Oliebollentoernooi door Frans Snijder (1)

Het Oliebollentafeltennisdubbeltoernooi met verrassingselement was wederom uitstekend
georganiseerd door Henk Franssen, daarbij bijgestaan door de geblesseerde Gert

Mogezomp. Gert kon zelf niet meespelen, omdat hij in een conflictsituatie met Neeltje 12 het
onderspit had moeten delven.

Gert heeft zijn taak bewonderenswaardig uitgevoerd en vanaf deze plaats wensen wij hem
een voorspoedig herstel van zijn kwetsuren.

Een vierentwintigtal deelnemers van diverse pluimage en speelsterkte hadden zich opgege-
ven voor dit unieke evenement. Met spanning werd uitgezien naar de loting, die uiteraard zeer
bepalend kan zijn voor het eindresultaat. Een sterkere speler werd gekoppeld aan een iets
mindere sterke speler en de twaalf teams verdeeld over twee poules.

We speelden twee games tot de 15 met als verrassings element een plastic bekertje met
dobbelsteen. Als die door de tegenstander werd geraakt kreeg je deze punten als bonus erbij.

In het begin was er wat onduidelijkheid over de puntentelling en zelfs gedurende het wedstrijd-
verloop werden door de diverse teams verschillende spelregels gehanteerd, die meestal
uitgelegd werden in het voordeel van het protesterende duo.
Gedurende de wedstrijden ging er regelmatig een gejuich op als er weer een bekertje door de
zaal vloog. Gretig werd er gekeken naar het resultaat. De teleurstelling was van de gezichten
af te lezen als het resultaat niet beantwoorde aan de wens, van zowel de voor- alsmede de
tegenstanders.
Er werd gezwoegd, gestreden en de emoties liepen soms hoog op, maar bovenal was er
plezier, vooral bij de winnende teams.
Het eindresultaat was een zinderende finale tussen het team van Mirko en Geert en het team
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Oliebollentoernooi door Frans Snijder (2)

van Bep en Frans, die nipt maar overtuigend werd gewonnen door het gelegenheidsduo Bep
en Frans.

De einduitslag:
01) Frans Snijder - Bep Geverink
02) Mirko Egbers - Geert Zeelte
03) Richard Otten - Laus Halsema
04) Chris Wenneker - Arie Pater
05) Ellen Simmelink - Henk Franssen
06) Harry Albers - Gerrit Brunsveld
07) Rob Jorritsma - Albert Enterman
08) Jacqueline Vos - Jan Mullink
09 Wim Voelman - Lienke Freriks
10) Hans van de Lande - Henk Harmsen
11) Peter van Ark - Wim Wilgenhof
12) Esther Wissink - Henry Oost

Links het winnende koppel (Bep, Frans) en rechts
de nummers 2 (Geert, Mirko)
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Op 30 december heeft de recreantencommissie de traditionele Oliebollentoernooi georga
niseerd. Wederom was het weer een dubbeltoernooi. Ditmaal werden er ook oud

recreanten uitgenodigd. Helaas hebben zich er maar twee oud leden zich opgegeven.

Om 20.00 uur waren alle deelnemers aanwezig en kon de wedstrijdleider het startschot
geven van de wedstrijden, nadat de regels en indelingen bekend waren gemaakt.
Bij binnenkomst mocht iedereen een lootje trekken uit 2 verschillende potten. De deelnemers
waren naar sterkte ingedeeld en verdeeld over deze 2 potten. De deelnemers uit pot 2 moch-
ten nog een extra lootje trekken voor de poule indeling.
Als extra element kon men extra punten verkrijgen, door een bekertje om te laten gaan (d.m.v.
het balletje er tegen aan te slaan) met daarop een dobbelsteen. Als de dobbelsteen van het
bekertje valt, kreeg men extra punten van de dobbelsteen er bij op.

De deelnemers werden in 2 poules verdeeld. Zo ontstonden er 2 poules van 6 koppels, hier-
door werd er een 6 kamp gespeeld. 5 wedstrijden van 2 games tot de 15 punten.

Nadat de poule wedstrijden waren afgelopen, volgde er nog de finale wedstrijden. De num-
mers 1 t/m 6 van elke poule speelde tegen elkaar voor de beslissende plaats op de eind-
uitslag.
Uiteindelijk zijn Bep Geverink en Frans Snijder de winnaars van de Oliebollentoernooi 2009
geworden. Zij zijn huiswaarts gekeerd met een heerlijke zak oliebollen en een fles cham-
pagne.

Oliebollentoernooi door Henk Franssen (1)

Lienke en Wim tegen Hans en Henk
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We kunnen weer terug kijken op een zeer geslaagde avond en die weer voor herhaling vat-
baar is.

Mijn dank gaat uit naar Gert. Door een blessure was hij niet instaat om te spelen, maar is toch
gekomen. Hierdoor heeft de wedstrijdleider besloten om zichzelf van zijn taak te ontslaan en
de wedstrijdleiding aan Gert over te dragen.
De wedstrijdleider heeft zelf aan het toernooi mee gedaan.
Ook wil ik de dames Liesbeth en Ietje complimenteren met het geweldige werk achter de bar.

Namens de recreantencom.
Henk Franssen

Oliebollentoernooi door Henk Franssen (2)

Bep Geverink en Frans Snijder de winnaars van de Oliebollentoernooi 2009
met ieder een zak oliebollen en een fles champagne.
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Verslag Jan Ubels toernooi

Zaterdag 09 Januari 2010 was het weer volle bak in de Jan-Wissinhal aan de Koedijk te
Lochem. Het bij de afdeling wel bekende Jan Ubels toernooi vond voor de 4e keer plaats

(daarvoor is het 25 jaar onder de naam Enno-Wijsbeek gehouden).

Dit tafeltennistoernooi is een 4-daags evenement wat zich afspeelt de eerste 4 maanden van
het jaar en word georganiseerd voor mensen met een geestelijke en/of lichamelijke beper-
king. Ook dit jaar waren er weer teams vertegenwoordigd uit Amersfoort, Zwolle, Beltrum en
Lochem. Nieuw dit jaar is dat ook mensen die aan schuiftafeltennis doen ook in toernooivorm
konden spelen. Om dit mogelijk te maken heeft de vereniging een finaniële bijdrage door
fonds gehandicaptensport mogen ontvangen.

Fonds Gehandicaptensport financiert jaarlijks honderden projecten om sport voor mensen
met een handicap mogelijk te maken. Het Fonds stelt subsidies beschikbaar aan
(sport)organisaties zonder winstoogmerk, voor de aanschaf van speciaal sport- en spel-
materiaal, de financiering van sportevenementen en de realisering van specifieke bouw-
technische aanpassingen. Ook innovatieve projecten met als doel promotie of stimulering
van sport voor mensen met een handicap komen voor een financiële bijdrage in aanmerking.
Fonds Gehandicaptensport steunt zowel sporters met een lichamelijke en/of zintuiglijke
handicap als sporters met een verstandelijke handicap.

Het enthousiasme van de spelers en de geweldige inzet van onze vrijwilligers hebben de 9e
Januari wederom tot een succes gemaakt. We prijzen ons dan ook gelukkig deel te mogen
zijn van een groep mensen, die zich wil inzetten voor mensen die zoveel plezier aan deze
sport beleven. Mirko Egbers
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Verslag Clubkampioenschappen 2010 (1)

Guido van Zwieten is op zondag 31 januari 2010 clubkampioen geworden tijdens de club
kampioenschappen tafeltennis. Hij volgt daarmee Paul van de Weerthof, die in 2007

clubkampioen is geworden en zijn titel kwam verdedigen, op. Paul (links op bovenstaande
foto) werd ditmaal tweede voor Erik Ernst (rechts op bovenstaande foto) die derde werd.

Er waren 48 spelers die verdeeld over 6 poules van 8 spelers in de ochtend de voorrondes
afwerkten. Na een kruisfinale tussen de nummers 1 en 2 werden in de middag de finale-
rondes gespeeld (waarbij de nummer 3 uit de ochtend in poule C terecht, de nummers 4 uit
de ochtend in poule D, enz). De finalepoules bestonden uit 8 poules van 6 spelers.

Naast de nummers 1 t/m 3 vielen ook de poulewinnaars in de prijzen. De overige
poulewinnaars waren:  Ronald Swaters (7e plaats), Patrick van Laarhoven (13e plaats),
Kees-Jan Snijder (19e plaats), Esther Wissink (25e plaats), Esther Boot (31e plaats), Gert
Mogezomp (37e plaats) en Tjerk Carelse (43e plaats).
Ook was er een prijs voor de best geklasseerde dame, Sandra Bouck (11e plaats) en het
hoogst geklasseerde jeugdlid Dylan Kamma (20e plaats).
Hieronder de klassering van alle spelers:
Poule A:
01 Guido van Zwieten
02 Paul van de Weerthof
03 Erik Ernst
04 Frank Bruggeman
05 Marten Adolfsen
06 Koen Molenwijk

Poule B:
07 Ronald Swaters
08 Jos Zonneveld
09 George Oudt
10 Erwin Driesses
11 Sandra Bouck
12 Jochem Veldmaat

Poule C:
13 Patrick van Laarhoven
14 Henri Wittenberg
15 Frans Snijder
16 Ronald van Mourik
17 Reint Broeke
18 Sjako Beekman

Poule D:
19 KeesJan Snijder
20 Dylan Kamma
21 Mirko Egbers
22 Rutger Carelse
23 Boris Bosch
24 Annemiek Roelofs
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Mirko  Egbers

De Poulewinnaars vlnr Gert,  Esther B, Esther W, Kees-Jan, Patrick, Ronald, Guido
op de voorgrond Tjerk

Alle prijswinnaars met vlnr Esther W, Esther B, Gert, Patrick, Kees-Jan, Paul, Sandra, Guido
Ronald, Erik. Op de voorgrond: Tjerk (Dylan ontbreekt)

Poule E
25 Esther Wissink
26 Peter Beening
27 Jelmer Schepers
28 Jan Bouwmeester
29 Emiel Herkert
30 Mike Soer

Poule F:
31 Esther Boot
32 Michelle Zonneveld
33 Kevin Kamma
34 Gerrit Brunsveld
35 Arie Pater
36 Peter Groote

Poule G:
37 Gert Mogezomp
38 Chris Wenneker
39 Patrick Easton
40 Jan Wissink
41 Lisa Groote
42 Timo Groote

Poule H:
43 Tjerk Carelse
44 Geert Zeelte
45 Merijn Beltman
46 Claudia Wittenberg
47 Sharon Kurz
48 Nicole Arendsen

Verslag Clubkampioenschappen 2010 (2)
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Bestuurs- en commissieleden

Bestuur:
Albert Enterman (voorzitter) 0573-471266
Ellen Simmelink (secretaris) 0547-361904
(secretariaat@lttcdetoekomst.nl)

Harry Albers (penningmeester) 06-57039608
Chris Wenneker 0573-256260
Jacqueline Vos 06-41735882
Bart Ebskamp 0573-255985
Jochem Veldmaat 06-41838474

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 0573-257963
Geert Zeelte 0573-257524

Barcommissie:
Jan Bouwmeester 0573-252678

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:
Jacqueline Vos 06-41735882

Kascommissie:
Chris Schuiling 0573-258813
Henk Brinkerink 0573-254676
Joop Stokvisch 0573-250991

Recreantencommissie:
Chris Wenneker (voorzitter) 0573-256260
Iet Wissink (penningmeester) 0573-252630
Liesbeth Kok 0573-253146
Henk Franssen 0575-514207
Marian Hoentjen 0573-252631

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:
Vacant (voorzitter)

Ria van Alen (secretaris) 0573-253181
Jacqueline Vos (penningmeester en ) 06-41735882

      (afgevaardigde bestuur)

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)

Laurens van Alen (lid recreatie) 0573-253181
Nico Horstman (lid) 0575-517667
Marten Adolfsen (jgdvertegenwoordiger) 0573-256067

Trainers:
Irene Faber (hoofdtrainer) 06-20030686
Remi Beelen 06-14492744
Esther Wissink 0573-491310
Nico Horstman 0575-517667
Koen Molewijk 06-10067738
Frans Snijder 0573-254961
Jos Zonneveld 0573-257596
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Jarigen De Toekomst op Achterhoek FM

Senioren april

Gert Mogezomp 01-04
Henk Harmsen 02-04
Jenny Hofman 03-04
Joop Stokvisch 09-04
Guus Giovanella 14-04
Hermien Jeronimus 21-04
Alie Slooten, van 23-04
Erwin Stegeman 29-04
Wim Wilgenhof 30-04

Senioren  mei

Ben Jansen 03-05
Michelle Zonneveld 07-05
Marleen Most, van der 11-05
Frans Snijder 12-05
Chris  Schuiling 12-05
Tineke Friskes-Zuidgeest 13-05
Remi  Beelen 15-05
Rino Knippen 20-05
Harry Albers 20-05
Nico Horstman 20-05
Gert Bos 27-05

Senioren Juni

Marcel Snijder 03-06
Laus Halsema 08-06
Ria Renskers 09-06
Tom Bleumink 11-06
Lynn Ravenzwaay 11-06
Guido Zwieten, van 12-06
Cor Snelders 13-06
George Oudt 16-06
Erik Bos 16-06
Nannie Ngutra 19-06
Sjako  Beekman 21-06
Tine Leemkuil 26-06
Paul Weerthof, van de 28-06

Junioren Mei
Dylan Kamma 21-05

Junioren Juni
Kevin  Kamma 14-06

Op vrijdagavond (19-februari-2010) was
er op achterhoek FM

(www.achterhoekfm.nl) voor de 2e maal dit
jaar een een uitzending.
Ditmaal naar aanleiding van de komende
winterwandeltocht met aansluitend een
stamppottenbuffet. (dd 21-02-2010).
Ditmaal was Chris niet in de studio, maar
werd hij telefonisch geinterviewd door
Annelies Hummelink.
Op de website van L.T.T.C.  De Toekomst is
het interview tijdens de radio-uitzending te
beluisteren;
Ook andere radio-uitzending(en) die met
onze vereniging te maken hebben zijn op
onze website online te beluisteren.
In het menu op de website -> "diverse
media" klikt u op "radio-uitzendingen" en
vindt u de meest recente radio-uitzendin-
gen.

Deze staan op volgorde van datum.
Om meer te weten te komen over
AchterhoekFM ga je naar de website van dit
radiostation (www.achterhoekfm.nl).
Wereldwijd is achterhoek fm te beluisteren
op hun website.

------

(op woensdag 7 april jonstleden is er we-
derom een interview geweest. Ditmaal
werd Gerrit Hofland geinterviewd over de
aanstaande Nacht van De Toekomst)
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Voetbalpool WK voetbal

De recreantencommissie van De Toekomst houdt dit jaar weer een voetbalpool naar
aanleiding van het WK voetbal welke in Zuid Afrika plaats vindt.

De regels zijn als volgt:

- Deelname kan door iedereen. Je hoeft geen lid van de Toekomst te zijn
- De kosten bedragen • 3,00 per formulier. Bij uitgifte meteen te betalen.
- De helft van de opbrengst van de ingeleverde formulieren wordt uitbetaald in waardebonnen.
De andere helft gaat naar de Recreantenkas.
- De formulieren dienen voor 1 juni 2010 ingeleverd te zijn.
- De winnaar is diegene die het meeste aantal punten heeft gescoord. Zijn er meer mensen
met eenzelfde aantal punten dan wordt “de Pot” evenredig verdeeld.

De formulieren kunnen op de woensdagavond in de hal afgehaald worden bij Liesbeth Kok of
Iet Wissink

Er wordt getracht om, wanneer het WK gestart is, een actuele tussenstand bij te houden op
De Toekomst website.

De Nacht van De Toekomst

Interesse in vrijwilligerswerk?

Informeer eens bij de diverse commissies.

Voor de 14e keer (de 13e editie vond plaats in 2000) in het 58-jarig bestaan van de vereni
ging organisseert  L.T.T.C. De Toekomst weer een Nacht van De Toekomst en wel op

Zaterdag 1 mei 2010 aanvang 22.00 uur voor leden en niet-leden (de minimum leeftijd is
gesteld op 16 jaar).

Plaats: Jan Wissink Hal aan de Koedijk 64 te Lochem
Tijd: 22.00 uur tot ± 07.00 uur
Inschrijfgeld: geen

Durf jij de uitdaging aan: een hele nacht sportief en gezellig bezig zijn zonder in slaap te
vallen?

Muzikale omlijsting: DJ Sunfield
Inschrijving kan per E-mail. Stuur daartoe een berichtje naar nacht@lttcdetoekomst.nl
of op de deelnamelijst in de hal, of via 06-53 76 98 78
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Aankondiging Nacht van de Toekomst
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Verslag wandeltocht met stamppot buffet (1)

Op een mooie droge zondagmiddag vond de jaarlijkse wandeling plaats georganiseerd
door de recreantencommissie. Was er vorig jaar nog gekozen voor een soepenbuffet, zo

is dit jaar gekozen om aansluitend aan de wandeling een stamppottenbuffet aan de wande-
laars voor te schotelen.

Om 13:45 was het verzamelpunt tussen Zwiep en Barchem. Op het moment dat ik arriveerde
(13:30 uur) stonden de meeste wandelaars al te trappelen om op pad te gaan.

 Er waren 6 groepen van 5 a 6 personen, waarbij elke groep 5 minuten na elkaar op weg
gingen. De recreantencommissie had gezorgd voor een duidelijke routebeschrijving met
daarop aanvullende informatie over de omgeving. De route ging over de Lochemse berg.
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Eerst richting Barchem om uiteindelijk uit te komen midden tussen Lochem en Barchem, waar
traditiegetrouw Hennie en Gerrie Vels de groepen opwachten met koffie en/of een borrel (oa de
2 gesponsorde kruidenbitters uit Neede). De laatste groep was al op het pauzepunt voordat de
eerste groep alweer vertrokken was. Één groep kwam via de verkeerde kant bij het rustpunt.
Het bleek dat deze groep in het begin per abuis een afslag hebben gemist en meteen maar
besloten om de route in omgekeerde volgorde te lopen.

Na de pauze werd via de Belvedere en de rand van Lochem (Hoge Enk) gelopen naar het
eindpunt (welke ook het beginpunt was). Iedereen ging vervolgens per auto of fiets naar de hal,
waar Swannie Schuiling, Joop Stokvisch en Chris Schuiling het stamppotten buffet al helemaal
voorbereid hadden.

Opnieuw hadden de koks zichzelf  overtroffen. Een geweldig stamppotbuffet met dito aankle-
ding (beelden van Laurel en Hardy). Er waren drie soorten stamppot (Boerenkool, Zuurkool en
Hutspot (met bruine bonen als extra toevoeging), hachee, ribbetjes, rookworst, gehaktballetjes.

Ook ditmaal hadden mijn ogen nooit genoeg van al het lekkers. Hulde aan de organisatie

Mirko Egbers

Het stamppotten buffet verzorgt door Chris
Schuiling

Verslag wandeltocht met stamppot buffet (2)
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Voor de voorrondes van de 2e editie Ben Wenneker bokaal (voorheen de Ben Wijnhoud
bokaal en daarvoor genaamd de Wil Vorenkamp bokaal)  hadden  op 10 maart 17

recreanten zich  opgegeven. De poules waren net  ingedeeld toen bleek dat kersverse
recreant Martin Miserus ook graag mee wilde doen. Dat vond Chris Wenneker geen probleem
en stond meteen zijn plek af.

Er waren 3 poules van 4 spelers en 1  poule van 5 spelers. Ditmaal bestond een wedstrijd uit
3 games en men speelde tot de 11 punten, ongeacht of er 2 punten verschil was. Uiteindelijk
werden alle punten die men behaald had bij elkaar opgeteld.

Ben Wenneker toernooi door Mirko

Na de gehouden voorrondes  vonden op woensdagavond 24-03-2010 de finales plaats. De
deelnemers waren nu ingedeeld in 3 poules, te weten: een finale poule (5 spelers), een

tussen wal en schip poule (6 spelers) en de verliezerspoule (5 spelers). Er werden ditmaal
weer 3 games tot de 11 punten gespeeld. Na het toernooi vond de prijsuitreiking plaats, waar-
bij de nummers 1 t/m 3 uit elke poule een fles wijn (gesponsord door Chris Schuiling) over-
handigd kreeg. Daarnaast was er voor de nummer 2 van de finalepoule een saunawaardebon
(een welkome prijs volgens de nummer 2 (ondergetekende)) en voor de nummer 1 een
autowaskaart van de firma Nobel. Tevens kreeg de winnaar de Ben Wenneker wisselbokaal
overhandigd.
 De einduitslag is als volgt:

Tussen Wal en Schip poule
1.Henk Brinkerink
2.Jacqueline Vos
3.Arie Pater
4.Gert Mogezomp
5.Harry Albers
6.Albert Enterman

 Organisatie (Chris Wenneker, Albert ten Hoopen, Henk Franssen en Marjan Hoentjen) be-
dankt voor de (alweer) geweldige organisatie.

Mirko Egbers

Winnaarspoule
1.Frans Snijder
2 Mirko Egbers
3 Gerrit Wassink
4 Rob Jorritsma
5 Erna Eilers

Verliezerspoule
1.Henk Harmsen
2.Martin Miserus
3.Gerrit Brunsveld
4.Chris Schuiling
5.Geert Zeelte
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Woensdag was het dan zover. De lang met spanning tegemoet geziene finaleronde om
de Ben Wenneker bokaal.

Ik had het de hele dag natuurlijk rustig aan gedaan op mijn werk om zo fit mogelijk te zijn….
De perfecte organisatie was in handen van Henk Franssen, Albert ten Hoopen en Chris
Wenneker.
De inschrijving verliep moeizaam maar door toedoen van vooral Chris schreven er zich toch
zo’n 20, merendeels recreanten, in.
We werden ingedeeld in groepen van 5 spelers op basis van de resultaten van de voor-
ronden.
De sfeer was zoals gewoonlijk weer opperbest en werd al snel medebepaald door de tussen-
standen van de tafeltennispartijen en de halve finale bekerwedstrijd tussen Feyenoord en FC
Twente.
Deze laatste was te volgen op ons mooie nieuwe televisiescherm en zorgde voor de nodige
beroering onder de aanwezige kampen.
Gelukkig bleef het tafeltennis de overhand houden en werden alle wedstrijden in een fanatieke
maar gemoedelijke sfeer afgewerkt.
Tijdens de prijsuitreiking mocht Frans Snijder (die zijn tegenstanders tevens gratis technische
tips gaf) de BW-bokaal in ontvangst nemen nadat hij in de finaleparij zijn grootste concurrent
Mirko Webmaster Egbers de baas bleef.

Organisatie bedankt voor dit leuke toernooi en tot de volgende keer.
Gerrit Wassink

Ben Wenneker toernooi door Gerrit Wassink

Ondanks 3 gewonnen partijen stijgt Chris (op de voorrond) maar 1 plaats ten opzichte van
vorig jaar
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Albert Enterman een heerlijke pot koffie kan zetten. Hij  dit deed tijdens het schoonmaken
van de hal. De samenstelling van koffie en water niet helemaal klopte. Toos nog uitging

van de goede bedoelingen van Albert maar zijn vrouw meteen een vies gezicht trok en zei dat
de koffie niet te drinken was. Toos het daarom bij een bakje wilde houden. Albert voor de
volgende keer maar even moet gaan oefenen.

Laus en Gerrie Halsema  en de fam. Eilers meededen aan de winterwandeling. Ze samen in
een groep zaten.Ze het wel vreemd vonden  dat ze een hele poos niemand tegenkwamen. Ze
de route verkeerd om liepen. Ze uiteindelijk wel de gehele route liepen van 11 kilometer. Ze
ondanks dat niet als laatste binnenkwamen. De Fam. Eilers Laus en Gerrie wel de beziens-
waardigheden van Lochem  hebben laten zien.

Laus vind dat Bep niet meer geregeld op de training komt. Ze het vaak laat afweten. Toos het
wel lekker rustig vind.

Arie Pater en Geert Zeelte nog steeds de moed kunnen opbrengen om  tegen Bep en Toos  te
spelen. Ze nog steeds geregeld verliezen van de dames. Nou heren blijf volhouden. Eens
wordt jullie inzet beloond.

Laus, Harry  en Toos  laatst een wedstrijd in Apeldoorn moesten spelen. Laus een pilsje dronk
op zijn drie overwinningen. Hij voordat we weggingen nog een keer naar het toilet ging. Hij het
de terugweg toch niet helemaal kon volhouden en Toos nog een pitstop moest maken vlak
voor Lochem.

Groetjes Bep en Toos.

Wist U datjes van Bep en Toos.

Copy voor het clubblad

Gaarne per e-mail: redactie@lttcdetoekomst.nl
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Vacature Jeugdcommissie
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Verslag Decemberfeest jeugd

Dit jaar was het decemberfeest niet in de Jan Wissink hal omdat er niet zoveel  meede
den. Het was bij Esther thuis op Haverkamp 6.

Als eerst gingen we de cadeautjes uitpakken.

Er ging een dobbelsteen rond en als je 6 gooide mocht je een cadeautje pakken.
Maar je mocht niet je eigen cadeautje pakken. Toen iedereen zijn cadeautje had gingen we
party & co spelen. Jacqueline en Peter waren als eerst binnen maar het team van Nico,
Laurens en Kira had de meeste kaartjes. Toen we klaar waren was gingen we gourmetten.
Het was heel gezellig. Buiten in de tuin werd een kampvuur gemaakt en daarna hadden we
nog ijs met slagroom en saus als toetje.

Kira van Londen
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Verslag Wii en pokeravond jeugd

Dit is een verslag van de poker wii avond 2009.

Als eerste hebben we met een paar mensen achter de wii gezeten.

We hebben op de wii eerst getennist.
Daarna hebben we op de wii gebowld.

De anderen waren voetbal aan het kijken.
Er was ook drinken en warme hapjes.
Na het bowlen gingen er een paar mensen monopoly doen op de wii.
Nadat we dat hadden gedaan hebben we gepokerd met iedereen.

Het was een hele leuke avond.

Nicole Arendsen

Copy voor het clubblad

Gaarne per e-mail: redactie@lttcdetoekomst.nl
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Welpenmeerkampen afdeling Oost bij  De Toekomst (1)

Welpenmeerkampen afdeling Oost
Lekker sportief met de  jongste jeugd van afdeling Oost!

 Afgelopen zondag (21 maart 2010) hebben maar liefst 49 welpen deelgenomen aan de
welpenmeerkampen van Afdeling Oost. Een record dat er zo veel enthousiaste jeugdleden en
hun begeleiders zijn afgereisd naar tafeltennisvereniging De Toekomst in Lochem. De hele
regio was vertegenwoordigd; van Harderwijk tot Enschede en van Zutphen tot Wijhe. Het
niveau van de jeugd varieerde van echte beginners tot de al wat meer ervaren competitie-
spelers die soms zelfs al deelnemen aan de Regionale Bondstraining.

Om 9:00 uur was de zaal open en stonden de eerste kinderen al klaar met bat en bal om
alvast goed in te spelen. Nadat de kinderen allemaal in een splinternieuw T-shirt waren gehuld
werd met het toernooi gestart. Naast het toernooi werden er ook een aantal motorische
vaardigheden getoetst door studenten Fysiotherapie van Hogeschool Saxion Enschede. Na
twee wedstrijdrondes op tijd en een broodje knakworst werd een grote ‘rond-de-tafel’ ge-
speeld. Ondanks de vermoeidheid maakten de kinderen zich daarna op voor de laatste finale-
rondes. Dit leverde een groot aantal spannende wedstrijden op met mooie rallies en uiterste
concentratie van de kinderen. In alle poules moest het regelmatig 5 games worden gespeeld
om de winnaar te kunnen bepalen, met uiteindelijk het volgende eindresultaat van het toer-
nooi:

Alle deelnemers van de welpenmeerkampen 2010 Afdeling Oost
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1 Stephan Jansman Zwolle 10
2 Luc Spronk DTS 10
3 Jesper Holterman Zwolle 11
4 Jesse Cohen Twekkelerveld 10
5 Toine Hulshof Trias 10
6 Alex de Graaf Zwolle 10
7 Demie Brinkman Twekkelerveld 11
8 Lotte Altemühl DTS  9
9 Stan Fidder Harderwijk 10
10 Nino Hijlkema Zwolle 11
11 David de Groot Torenstad 11
12 Jolijn Schut Torenstad 8
13 Jesse Wolters Entac 11
14 Jesper Enzerink DTS 10
15 Quincy Cohen Twekkelerveld 8
16 Joep van den Bergh Entac ` 10
17 Julian Wolters Entac 8
18 Kim van der Noordt DTS 8
19 Andy Ipskamp Entac 9
20 Teun Kenter Entac 10
21 Bas van Wijngaarden DTS 11
22 Andriy Stronks Entac 10
23 Tobias Nijhuis Entac 9
24 Jordie van Beek Harderwijk 10

25 Anne Mei Eshuis Smash '70 10
26 Jasper Heil Trias 10
27 Erik Arentsen Harderwijk 10
28 Sebastiaan v. d. ScheerTrias 8
29 Eefje Nijens Wijk 16 9
30 Kobus Bekker Wijk 16 9
31 Thijs Bellert Trias 8
32 Leroy van Weeghel Wijhe 7
33 Merle Vos DTS 9
34 Lucas de Wit Hoonhorst 9
35 Iris Willemsen Harderwijk 10
36 Thomas Wobbes Harderwijk 9
37 Rick Ysseldijk Trias 9
38 Bjorn Eilander Zwolle 8
39 Romy ter Avest Zwolle 10
40 Marjolein Holwerda DTS 10
41 Sarell Broeks Hoonhorst 8
42 Kim Langenberg DTS 9
43 Iris Elbrink Zwolle 9
44 Reijer van Harten Zwolle 10
45 Marinka Altemühl DTS 7
46 Demi Kel DTS 11
47 Lotte Stroeve Hoonhorst 7
48 Isa ter Avest Zwolle 8

nr Naam vereniging leeftijd Nr Naam vereninging leeftijd

De organisatie kijkt terug op een geslaagd toernooi met enthousiaste kinderen, ouders en
begeleiders.  We hopen in de toekomst wederom zo’n geslaagd toernooi te organiseren. Bij
deze willen we de vrijwilligers die hebben meegeholpen deze dag tot een succes te maken
nogmaals bedanken voor hun inzet!

Tot de volgende keer!

Welpenmeerkampen afdeling Oost bij  De Toekomst (2)



Toekomst Meppers april 2010

42

Aankondiging jeugdkamp
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maart 2010

Als je een aanbod van Jan Wissink krijgt dat wanneer je kampioen wordt je een diner krijgt,
maar inmiddels al 4 wedstrijden hebt gespeeld en niet al teveel punten hebt gehaald, is dat
nooit grappig!!! Chris Wenneker - Lochem

februari 2010

Als je op de verkiezingsposter van Groen Links leest: Dat ze zin in de toekomst hebben, maar
dat we bij De Toekomst nog nooit iemand van Groen Links hebben gezien, is nooit grappig!!
Chris Wenneker - Lochem

‘Uitspraken wetenswaardigheden e.d.'

‘Tafeltennis-nooit-grappigs’ uit 2010

Tafeltennis? Je kan getikt raken van het getik-tak, je kan er een tik van overhouden en je kan
uren na een duel nog lichtelijk getikt zijn, maar dit alles laat onverlet dat het een fascinerende
tak van sport is.
- Auteur onbekend

De tafeltennisbond is net zo bang voor het publieke debat als de paus voor de pil.
- Auteur onbekend

Gehoord, tijdens bestuursvergadering van NTTB-afdeling West:
"Op een bondsbureau waar het hele personeel uit diensthoofden bestaat, kan het niet verba-
zen dat er binnenkort koppen zullen rollen".
 - Auteur onbekend

Je kan verliezen op het randje, je kan net verliezen door het net, let of niet opgelet; onverlet
blijft het wel een leuk spel.
Marcel Snijder -Den Haag

Bent u bang voor aids? Word lid van de NTTB, want tafeltennissers doen het met rubbertjes.
Auteur onbekend

Chinezen houden hun tafeltennisbat vast zoals wij een sigaret vasthouden, maar Chinezen
houden hun sigaret vast zoals wij het tafeltennisbat vasthouden.
Auteur onbekend

Bij tafeltennis biedt het net de meeste tegenstand.
Auteur onbekend

Het is onverstandig om handenvol geld uit te geven aan reïntegratie e.d., als de tafeltennis-
sport een uitstekende relatietest biedt:
het spelen, namelijk, van het onderdeel gemengd-dubbel.
Auteur onbekend
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Aankondiging reisje recreanten op 6 juni
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