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Redactioneel Agenda

In dit nummer een uitgebreid verslag van
de Nationale Special Olympics. Door de 5

deelnemers van de Toekomst werden maar
liefst 8 medailles mee naar Lochem geno-
men.
Ook werd de vereniging blij verrast dat
Rutger Carelsen het NK-B won en zo-
doende een A-licentie vergaarde.

De recreanten maakten op zondag weer
een uitstekend georganiseerde reis. Ook
hiervan een prima verslag van Frans Snij-
der.

Samen met de competiestanden van het
afgelopen seizoen maakt dat het clubblad
dikker is dan gewoonlijk. Veel leesplezier en
een prettige vakantie toegewenst.

Bart Ebskamp

Juni 2010:

30 juni Seizoenafsluiting Recreanten ????

Juli 2010:

03 juli Jaarlijkse Club van 100 uitje

Augustus 2010:

18-08 Seizoensstart recreanten
29/29-08 Jeugd trainingskamp

September 2010:

04/05-09 Uitwisseling TTV Stedebroec

11-09 Feestelijke Seizoensopening
Jan Wissinkhal 64, Lochem

20-10 Recreanten: Franse avond

December 2010:

17-12 Kerstkaarten
(Jokeren en klaverjassen)

29-12 Oliebollentoernooi

Januari 2011:
07-01 Nieuwjaarsreceptie

Copy voor het clubblad

Graag  per e-mail:
redactie@lttcdetoekomst.nl
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Nieuw Clubshirt

Het oude model JAKO Polo is niet meer leverbaar.
Het Bestuur heeft daarom voor een nieuw model gekozen.

In de maand mei konden de leden op 4 avonden de nieuwe shirts en
shorts passen.

Bijkomend voordeel van dit nieuwe model is dat deze ook te verkrijgen
in maten voor stevige personen.

De short is leverbaar in de maten 1-10 ( 116-3XL)
De polo is leverbaar in de maten 140-5XL.

De polo’s zijn ook te leveren in damesmodellen.

Shirts kosten     34,00 euro (inclusief geborduurd embleem)
Shorts kosten 25,95 euro (met zakken en binnenbroek)

Nadere inlichtingen: Chris Wenneker tel. 0573-256260 of via
email:c.wenneker@hetnet.nl

(De redactie)

Tafeltennissen bij De Toekomst,
meer dan een sport...
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 Zo'n 2000 sporters met een verstandelijke beperking gaan op 4, 5 en 6 Juni 2010 laten zien
wat ze kunnen in 14 verschillende sporten en wedijveren om de gouden plak tijdens de Natio-
nale Special Olympics.
In dit eerste weekeinde van Juni zullen de plaatsen Peel en Maas, Venlo en Venray geheel in
het teken staan van de Nationale Special Olympics 2010.

Dankzij een finaniële tegemoetkoming van twee bedrijven (Delta en Bronkhorst High-Tech
B.V.), stichting Trajectum, almede het fonds verstandelijk gehandicapten kunnen 5
tafeltennissers van onze club deelnemen aan dit evenement.
Wilco Brunsveld, Erwin Stegeman, Marina van der Zee, Geert Zeelte en Erik Bos gaan onder
begeleiding van Mirko Egbers, Wilma Kolkman en Willemien Harkink de eer verdedigen onze
vereniging. tafeltennisvereniging.

In 2008 hebben Wilco, Erwin, Marina en Geert het al gepresteerd tijdens de Natio-
nale spelen in Amsterdam respectievelijk Brons-Zilver-Brons en Goud te behalen.

Onder het motto: Meedoen is Winnen belooft het een groot en sportief evenement
te worden tijdens de Nationale Special Olympics, het kleine broertje van de echte Olympische
Spelen (met het Olympisch vuur, het defilé, veel publiek, uitblinken in je eigen sport en als het
even kan de Gouden medaille).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De Special Olympics is ontstaan op initiatief van Eunice Kennedy Shriver, de zus van de
voormalige Amerikaanse president John F. Kennedy. Zij begon in 1963 in de Verenigde Staten
met het organiseren van zomerkampen voor mensen met een verstandelijke handicap.

Het succes van deze zomerkampen leidde in 1968 tot de oprichting van Special Olympics
Inc. (SOI). Special Olympics Inc. is inmiddels uitgegroeid tot een wereldwijde organisatie
waarbij meer dan 180 landen zijn aangesloten.

De sporters van onze club zien het als een eer om deel te mogen nemen aan het grootste
meerdaagse sportevenement van Nederland. (m.u.v. wellicht de zwarte cross)

Meer informatie is te vinden op de officiële site: www.specialolympics.nl

Toekomst tafeltennissers naar Special Olympics
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Van 4 tot en met 6 juni 2010 werden in en om Venlo de Special Olympics Nationale Spelen
2010 (SONS2010) gehouden. Vanaf 10:30 uur waren de begeleiders (Mirko Egbers,

Willemien Harkink en Wilma Kolkman) in de weer om de spelers op te halen naar het
verzamelpunt, de Jan Wissinkhal. Tegen 11:30 uur vertrokken we met een busje van
Trajectum (Trajectum-Hanzeborg) richting onze slaapaccomodatie, te weten Landal
Greenparcs te Sevenum (De Schatberg).

Verslag Special Olympics Nationale Spelen (1)

We hadden het weekend de beschikking over 2 naast elkaar gelegen 6-persoons huisjes. Er
werd een indeling gemaakt  van wie waar sliep en na het opmaken van de bedden werd een
gang gemaakt naar het VVV-Stadion te Venlo, alwaar de activiteiten inmiddels gestart waren.
Er waren diverse clinics waar men aan deel kon nemen. Na een eenvoudig diner in de tent
voor het stadion, verzamelden de zo'n 2000 sporters en ruim 700 begeleiders zich voor het
stadion voor het defilé.
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Verslag Special Olympics Nationale Spelen (2)

Tegen 19:30 uur kwamen we in een redelijk gevuld stadion, waarbij we op het podium voorge-
steld werden aan het publiek en de andere deelnemens. Na diverse openingswoorden door
onder andere de voorzitter van SONS2010, voorzitter va Special Olympics Nederland, de
burgemeester van Venlo en twee internationale oudsporters, te weten bokser Arnold
Vanderlyde en zwemster Ada Kok werd de Olympische vlam binnengedragen door de politie
van Venlo en omstreken.
Na het ontsteken van het olympies vuur waren er diverse optredens, waaronder die van
Jannes.
Tegen 22:00 uur kwam een einde aan de avond en vertrokken we weer richting Landal.

Zaterdagmorgen om 06:45 ging de wekker en na de welbekende ochtendrituelen (opstaan,
wassen, tandenpoetsen en aankleden) vertrokken we richting een eetzaal op Landal, waar we
een heerlijk ontbijt voorgeschoteld kregen. Na het eten gingen we gelijk naar de sportlocatie
(de tafeltennisaccomodatie in Panningen) zodat de spelers konden inspelen.
In totaal deden 38 spelers mee met het toernooi.
De zaal (en met name de kantine) was aan de
krappe kant, maar het mooie weer zorgde ervoor

dat we lekker buiten konden zitten tussen de
wedstrijden.
Er werd gestart met het dubbelen. Hierin
hadden we 2 koppels, die beiden in de prijzen
vielen.
Zilver was er voor Marina van der Zee en
Erwin Stegeman in Poule B.

Het brons bleek uiteindelijk weggelegd voor
Geert Zeelte en Wilco Brunsveld in Poule A.

Na de lunch (welke we op de sportlocatie konden nuttigen) werd er gestart met het enkel-
toernooi. Tegen 16:00 uur waren de wedstrijden voor de zaterdag gespeeld. Na terurgkomst
op Landal werd de tijd besteed om even lekker te douchen of te badderen.
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Verslag Special Olympics Nationale Spelen (3)

Uiteindelijk bleken 4 spelers van ons in de
prijzen te zijn gevallen, waarbij het hoogst
haalbare (goud) werd binnengehaald door
Erik Bos (in klasse B, Niveau C).

 Om 18:00 uur namen we in de centrale
eetzaal plaats om te genieten van het diner,
bestaande uit een chinese hap (nasi met
balletjes gehakt, satéstokjes, bonen en
kroepoek), gevolgd door een toetje (ijs met
slagroom).
De spelers werd de keus gelaten of ze nog
naar Venlo wilden (een feestavond in het
stadion) of op Landal wilden blijven. Aange-
zien alle spelers de voorkeur gaven om niet
naar Venlo te gaan, werd de avond voorge-
zet op het terras aan het water bij het
huisje.

Ook op zondagmorgen ging de wekker
(weer veel te) vroeg af. Ditmaal om 07:15
uur, aangezien we de zaterdag ruim de tijd
hadden. Na ontbijt en aankomst in
Panningen werden de enkelpartijen voortge-
zet. Tegen 14:30 uur waren alle wedstrijden
gespeeld en kon de balans worden opge-
maakt. De prijsuitreiking liet niet lang op
zich wachten en werd gedaan door onder
andere Nederlands toptafeltennister Carla
Nouwen.

De overige uislagen waren als volgt:
zilver:Marina van der Zee in klasse B,
Niveau A

zilver: Erwin Stegeman in klasse B, Niveau
B
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brons: Wilco Brunsveld in klasse A, Niveau
AB.

Na de prijsuitreiking zetten we weer koers
naar Landal om ons op te frissen en alles
op te ruimen en in te pakken. Om 17:00 uur
moesten we ons gemeld hebben bij de
receptie; iets wat we precies bleken te
halen.
Ondertussen was er een officiele sluitings-
ceremonie in Venlo, maar onder andere
door de vermoeidheid bij spelers en bege-
leiders en het feit dat we anders wel heel
laat thuis zouden komen zijn we hier niet
heen geweest, maar zijn we wezen eten bij
het A&C restaurant te Sevenum.

Hier werden de begeleiders verrast met een
welkom cadeau van de spelers (een be-
dankt blik met inhoud (snoep)). Tegen 20:30
uur kwamen we moe maar voldaan in
Lochem, alwaar de spelers die op dat
moment nog niet thuis waren afgezet met
gezang werden onthaalt door een aantal
recreanten die die dag een uitje hadden
naar Leerdam.

Ik kan niet anders zeggen dan dat het voor
zowel de deelnemers als begeleiders
(mede dankzij een finaniële tegemoetko-
ming van twee bedrijven (Delta en
Bronkhorst High-Tech B.V.), stichting
Trajectum almede het fonds verstandelijk
gehandicapten ) een topweekend was.

Mirko Egbers

Er werd flink gecoached...
Mirko geeft hier tactische aanwijzingen aan
Wilco.

Verslag Special Olympics Nationale Spelen (4)
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Huldiging Special Olympics gangers

Op woensdagavond (16-juni-2010) zijn
de special olympics gangers gehuldigd

in onze hal.
Voorzitter Albert Enterman voerde de huldi-
ging uit.
Wilco Brunsveld en Wilma Kolkman kon-
den vanwege de vakantie niet aanwezig
zijn. De bloemen die er voor de spelers
(Wilco, Geert, Marina, Erwin en Erik) en
begeleiders (Willemien, Mirko en Wilma)
waren, werden voor Wilco in ontvangst
genomen door Rikie Brunsveld.

Bij de huldiging was Achterhoek FM
(www.achterhoekfm.nl) aanwezig die de
toespraak op 17 juni tussen 18:00 en 19:00
uur zou uitzenden.

Op de onze website kunt u, via een link,
het verslag tijdens de radio-uitzending
beluisteren. Deze is opgedeeld in 2 gedeel-
ten (het eerste gedeelte betreft alleen de
aankondiging).

Mirko Egbers

De gehuldigden...

Albert Enterman houdt de toespraak (op de
achtergrond: Henk Simmelink van Achter-
hoek FM)
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Verslag Toekomst toppers toernooi

Het jaarlijkse tafeltennis toernooi (voorheen het Viverion toernooi en sinds deze editie omge-
doopt tot Toekomst Toppers toernooi) voor mensen met een beperking kan ook deze keer een
succes genoemd worden. Het toernooi is mede mogelijk gemaakt is door een financiële
bijdrage van het fonds gehandiaptensport.
Met 53 spelers uit het hele land had onze vereniging op zaterdag 29 Mei een overvol en fees-
telijke Jan-Wissinkhal gevuld met sporters, hun coaches, vrijwilligers en publiek.

Ook het “schuif tafeltennis” voor mensen met een zwaardere handicap is gespeeld met 7
personen.

De uitslagen waren als volgt:

In de 3de klasse:
1ste prijs Trudy Doornekamp van GSVA Amersfoort
2de prijs  Jan Jaap Troost van Amstelveen
3de prijs  Fevzi Ozturk van Kampenion, Kampen

In de 4de klasse:
1ste prijs Ellen Otten van de Tubanten, Enschede
2de prijs  Dennis Eekelder van VAS BRENG, Eibergen e.o.
3de prijs  Desmond Hogenkamp van ISVA Arnhem

In de 5de klasse:
1ste prijs Brandon Hogenkamp van ISVA Arhem
2de prijs  Stephan Scholten van de Peperbus, Zwolle
3de prijs  Alma van Gils van GSVA Amersfoort

In de 6de klasse:
1ste prijs Twan Onstein van ISVA Arnhem
2de prijs  Femke van de Stadt van ISVA Arnhem
3de prijs  Robin van de Pol van GSVA Amersfoort

In de Schuifklasse:
1ste prijs  Gerard Wullink van VAS BRENG, Eibergen e.o.
2de prijs  Darjan Wamelink van LTTC de Toekomst, Lochem
3de prijs  Nanni Ngutra van LTTC de Toekomst, Lochem

Grote drukte voor de organisatoren en vrijwilligers, maar een zeer geslaagde dag, voor herha-
ling vatbaar.

Arie Pater
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Verslag paaskaarten (1)

In tegenstelling tot andere jaren vond het paaskaarten dit jaar plaats op donderdagavond 1
april, aangezien er op goede vrijdag nog een aantal competitiewedstrijden in de hal werden
gespeeld.

20 klaverjassers en 18 jokeraars maakten hun opwachting in de kantine van de Jan
Wissinkhal.

Tegen half acht werd onder het genot van een kop koffie aangevangen.

Er was een extra regel in het leven geroepen voor de klaverjassers als gevolg van "onenig-
heid" tijdens het kerstkaarten (december 2009).
De regel hield in dat de roem welke op tafel viel altijd gemeld moest worden.

Er werden 4 rondes gespeeld, waarbij er een pauze was ingelast na de 3e ronde.
De organisatie had het er maar druk mee, met name om de vele hapjes rond te brengen.
Tijdens het kaarten nam Iet de drankjes op van iedereen, zodat men ongestoord konden
kaarten.

Tegen 23:30 was het tijd voor de einduitslag waarbij er voor de poedelprijswinnaars een
chocoladepaashaas was en de top 3 ook een prijs ontvingen.
Tot slot kregen de deelnemers een attentie (2 zakjes thee en een stukje chocolade verpakt in
een "paas"verpakking).
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Verslag paaskaarten (2)

De uitslagen waren als volgt:

Klaverjassen:
01. Gerrit Barink
02. Frans-Jan Holtmaat
03. Albert Enterman
04. Gerrit Voshart
05. Anna Bouwmeester
06. Mirko Egbers
07. Janet Boesveld
08. Henk van Essen
09. Henk de Boer
10. Karin Stokvisch
11. Dick Boesveld
12. Cor de Boer
13. Jacqueline Vos
14. Albert ten Hoopen
15. Gé de Boer
16. Adrie Voshart
17. Adrie Fleming
18. Harry Albers
19. Joop Stokvisch
20. Hans van der Lande

5269 punten
5235
5035
4972
4848
4710
4669
4646
4639
4609
4591
4582
4469
4349
4342
4324
4243
4148
4029
3351

  Jokeren:
01. Atty Vels
02. Hetty Hoffman
03. Rikie Brunsveld
04. Swannie Schuiling
05. Jaantje Fleming
06. Lienke Freriks
07. Gerrit Brunsveld
07. Gerrit Vos
09. Gerda Post
09. Mimi Zweers
11. Wil Jansen
12. Marlies Fleming
13. Geert Zeelte
14. Nel Vos
15. Sarieke Schuiling
16. Chris Schuiling
17. Michelle Zonneveld
18. Tine Leemkuil

23  punten
32
37
40
41
49
51
51
53
53
54
59
65
68
69
75
79
129

Winnaar bij het klaverjassen werd Gerrit Bannink (rechtsboven afgebeeld) en bij het Jokeren
Atty Vels (linksonder afgebeeld). Organsisatie Bedankt! Mirko Egbers
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Bij onze vereniging zijn in de voorjaarscompetitie 2010 een tweetal seniorenteams kampioen
geworden in afdeling Oost.

Voor het eerst werd de competitie afgewerkt met 8 teams per poule (in tegenstelling tot voor-
gaande jaren waarbij 6 teams tegen elkaar uitkwamen in de voorjaarscompetitie), waardoor
14 wedstrijden werd gespeeld en de competitie langer doorging.

Op vrijdag 4 juni werden de teams in de Jan Wissinkhal gehuldigd.

Kampioenen voorjaarscompetitie 2010

 De Toekomst 1, bestaande uit Ronald Swaters, Paul van de Weerthof, Jolanda Hofland en
Erik Ernst is kampioen geworden in de 2e divisie Oost.

Het andere team, De Toekomst 13 bestaande uit Albert Enterman, Harry Albers en Henk
Brinkerink (en vaste begeleider Jan Wissink) is kampioen geworden in de zesde klasse.
(Voor de foto van dit team zie pagina 21)

Voor beide kampioensteams ligt er een etentje in het verschiet aangeboden door de naam-
gever cq financiële architect van onze club.



Toekomst Meppers juli 2010

18

2e divisie Oost - Poule A
De Toekomst 1       13 - 96P
Emmeloord 1         13 - 79
Entac 3             14 - 77
De Veluwe 2         14 - 76
Kampenion 1         14 - 71
Tafelten Zwolle 4   14 - 70
Tafelten Zwolle 5   14 - 61D
Trias 3             14 - 20D

2e divisie Oost - Poule B
Entac 2             14 - 96P
Tafelten Zwolle 3   14 - 81
Bultman/Smash’70 3  13 - 80
De Toekomst 2       14 - 80
Smash-in 1          14 - 77
De Toekomst 3       13 - 59
De Trefhoek 2       14 - 36D
De Brug 1           14 - 31*D

2e klasse - Poule A
Bultman/Smash’70 4  13 - 96P
De Toekomst 4       14 - 91
Torenstad 2         14 - 84
De Brug 5           13 - 74
Holten 1            14 - 67
Trias 6             14 - 63
Olst 2              14 - 48D
De Lieverdjes 2     14 - 27D

2e klasse - Poule C
De Brug 3           14 - 109P
ETTV 1              14 - 107
Futura 1            14 -  84
Warnsveld 1         14 -  74
Trias 7             14 -  62
De Toekomst 5       14 -  53
De Brug 6           14 -  43D
Torenstad 3         14 -  28D

Eindstand voorjaarscompetitie 2010 (1)

Persoonlijke resultaten Toekomst 1

L.A. Ernst               30 29  97%
P.W. van de Weerthof  30 27  90%
R.P. Swaters            27 19  70%
J. Hofland               30 10  33%

Persoonlijke resultaten  Toekomst 2
F. Bruggeman             42 29  69%
G. van Zwieten           42 29  69%
M. Adolfsen              42 16  38%

Persoonlijke resultaten  Toekomst 3
R.K. Voppel              33 24  73%
J.J. de Boer             36 15  42%
T. Bleumink              12  3  25%

Persoonlijke resultaten  Toekomst 4

J. Zonneveld             36 28  78%
J. Voelman               33 22  67%
H. Wittenberg            18 12  67%
F.P. Snijder             39 22  56%

Persoonlijke resultaten  Toekomst 5

S. Beekman               42 18  43%
J.B.H. Schoolderman   42 17  40%
R.J. van Mourik         42 13  31%
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3e klasse - Poule D
De Veluwe 5         14 - 110P
De Brug 8           14 - 105
Gorssel 1           14 -  93
Trias 10            14 -  53
Swift (D) 7         14 -  52
Gelvandria 2        14 -  51
Futura 2            14 -  49
De Toekomst 6       14 -  47D

3e klasse - Poule F
Match Point 68 1    14 - 95P
MTC 1               14 - 87
De Trefhoek 3       14 - 84
De Toekomst 7       14 - 78
Borne 1             14 - 70
ABS 1               14 - 67
DTS 7               14 - 42
Olympia (G) 3       14 - 37D

3e klasse - Poule E
De Brug 9           14 - 91P
De Veluwe 7         14 - 83
Gelvandria 1        14 - 79
De Toekomst 8       14 - 73
Swift (D) 5         14 - 65
De Lieverdjes 3     14 - 64
Overa 2             14 - 56
Shot ’78 2          14 - 49D

4e klasse - Poule A
Gelvandria 3        14 - 118P
De Spinners 3       14 -  98
Torenstad 4         14 -  96
De Toekomst 9       14 -  63
Swift (D) 10        14 -  55
Wijk 16 8           14 -  51
Futura 4            14 -  46
De Brug 15          14 -  33D

Eindstand voorjaarscompetitie 2010 (2)

Persoonlijke resultaten  Toekomst 6

J. Schrijver             36 19  53%
A. Horstman              39 14  36%
R. Knippen               36  5  14%

Persoonlijke resultaten  Toekomst 7

P. van Laarhoven        42 37  88%
R. Broeke                38 19  50%
R. Otten                 36 13  36%

Persoonlijke resultaten  Toekomst 8

J. Veldmaat              19 16  84%
E. Driessen              39 30  77%
W.N. Horstman            30 12  40%
G.J. Bouwmeester        33  6  18%

Persoonlijke resultaten  Toekomst 9

W.J. Klein Baltink     42 30  71%
H.C. Franssen           39 17  44%
R.B. Jorritsma          42 14  33%
K. Kamma                 3  0   0%
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5e klasse - Poule B
Swift (D) 12        14 - 90P
Overa 3             14 - 80
Gelvandria 7        14 - 77
Olst 7              14 - 71
De Toekomst 10      14 - 67
DTTC 4              14 - 65
Shot ’78 5          14 - 59
ETTV 4              14 - 51D

5e klasse - Poule A
Effect 3            14 - 118P
Shot ‘78 4          14 -  87
Olst 5              14 -  73
De Toekomst 11      14 -  72
Wijhe 7             14 -  66
Swift (D) 13        14 -  65
Trias 16            14 -  51
Gorssel 3           14 -  28D

5e klasse - Poule C
Trias 14            14 - 104P
Gorssel 2           14 -  97
MTC 4               14 -  84
Olst 6              14 -  77
DSC 3               14 -  72
De Toekomst 12      14 -  52
Swift (D) 14        14 -  48
De Spinners 5       14 -  26D

6e klasse - Poule E
De Toekomst 13      14 - 100P
Gelvandria 8        14 -  99
Overa 4             14 -  95
Torenstad 6         14 -  70
Warnsveld 4         14 -  70
MTC 6               14 -  64
Futura 5            14 -  32
De Veluwe 12        14 -  20*

Eindstand voorjaarscompetitie 2010 (3)

Persoonlijke resultaten  Toekomst 10

G. Wassink               42 27  64%
A. Hofland-Franssen   42 19  45%
J.C. ten Bokkel        42 18  43%

Persoonlijke resultaten  Toekomst 11

J.J.J. Hoffman          30 25  83%
W.J. Voelman            36 22  61%
W. Wilgenhof             30 12  40%
J.H. Vreeman             12  4  33%
J. Stokvisch             12  1   8%

Persoonlijke resultaten  Toekomst 12

H.G.J. Mogezomp         36 18  50%
L. Ebskamp               36 13  36%
J.B. Vos                 30  8  27%
C. Wenneker              15  3  20%

Persoonlijke resultaten  Toekomst 13

H.J. Brinkerink         38 28  74%
H.B. Albers              41 30  73%
A. Enterman              38 23  61%
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6e klasse - Poule A
Holten 3            12 - 92P
Warnsveld 5         12 - 68
Ugchelen 3          12 - 64
Shot ’78 6          12 - 62
Swift (D) 15        12 - 54
De Toekomst 14      12 - 44
Gelvandria 9        12 - 35

6e klasse - Poule B
Gorssel 4           14 - 100P
Gelvandria 10       14 -  87
ETTV 5              14 -  77
De Veluwe 11        14 -  68
Wijk 16 9           14 -  66
Kiwa Gastec 3       14 -  65
De Toekomst 15      14 -  49
MTC 5               14 -  48

Eindstand voorjaarscompetitie 2010 (4)

Persoonlijke resultaten  Toekomst 14

J.G.B. van de Lande   34 15  44%
A.J. Harkink            32 10  31%
J.W. Wissink            23  3  13%

Persoonlijke resultaten  Toekomst 15

E. Eilers-Kraan         33 18  55%
L. Halsema               36 16  44%
P.A. van Ark             36  2   6%
C.J. Schuiling            6  0   0%

Toekomst 13,  kampioen in de zesde klasse., bestaande uit Albert Enterman, Harry Albers en
Henk Brinkerink (en uiterst links de vaste begeleider Jan Wissink).
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Bestuurs- en commissieleden

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
Nico Horstman 0575-517667
Koen Molewijk 06-10067738
Frans Snijder 0573-254961
Jos Zonneveld 0573-257596
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Marlies bevalt van dochter

Afgelopen nacht (op dinsdagmorgen 25 mei 2010 om 00:41 uur) is Marlies Fleming beval-
len van een dochter. Haar naam is

Catootje Johanna Revoort. Ze is 52 cm lang en
weegt 3215 gram. Volgens Marlies en vader Johan
Revoort doet ze het heel goed en is Catootje een
heel mooi meisje.
Voor de mensen die graag een kaartje willen sturen:
fam "Revoort"
Woerdstraat 46
7241 CC Lochem

Op donderdag 17 juni 2010 is om 13.48 uur is Meike tevoorschijn gekomen. Meike weegt
3730 gram en is 49 cm lang. Meike en mamma (Susanne Polderman-Snijder) maken

het goed.
Voor de mensen die graag een kaartje willen sturen:
fam Snijder, Willem van Outhoornstraat 69, 2593 ZV  Den Haag

Papa Marcel met Meike

Geboorte Meike Snijder
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Nacht van De Toekomst (1)

Na 10 jaar afwezigheid is op zaterdag 1 mei 2010 voor de veertiede keer een heuse Nacht
van De Toekomst gehouden bij onze vereniging. Helaas was de opkomst minder dan

verwacht, maar dat mocht de pret niet drukken. Tegen 22:00 uur werd aangevangen met het
toernooi, waarbij de 22 spelers en speelsters naar sterkte werden ingedeeld.
Er werden een aantal poules gemaakt en er werd gedobbeld. De mindere spelers kregen
voor elke wedstrijd 2 dobbelstenen om mee te gooien, waarbij het aantal ogen dat ze gooiden
later moesten behalen tijdens het tafeltennissen. De gemiddelde speler gooide met 4 dobbel-
stenen, terwijl de sterkste spelers 6 dobbelstenen moest gooien. Er werd gespeeld volgens
het "best of 5" systeem, waarbij degene die als eerste 3 games wist te winnen de wedstrijd
zou winnen.

01 Paul van de Weerthof
02 Erik Ernst
03 Frank Bruggeman
04 Erwin Driessen
05 Patrick van Laarhoven

06 Chris Wenneker
07 Mirko Egbers
08 Collin Fokkenrood
09 Koen Molenwijk
10 Marten Adolfsen

11 Boris Bosch
12 Freddy Moespot
13 Jolien van der Pol
14 Harry Albers 19
15 Albert Enterman

16 Tim Vastenburg
17 Joost Hiddink
18 Adrie Fleming
19 Goswin Peters
20 Moniek Elshof

Helaas konden de spelers Johan Revoort en Jan Wissink door omstandigheden de finale-
partijen niet spelen.

 Mirko Egbers

Tijdens de wedstrijden was er in de kantine een band genaamd Mañana-Mañana.
Die de supporters, belangstellenden en spelers die even niet hoefden te spelen flink ver-
maakte. Tijdens de pauzes van de band nam DJ Sunfield het stokje over en verzorgde dan de
muziek.

Door de behaalde resultaten in de voorrondes werd men opnieuw ingedeeld in de finale-
rondes. Ditmaal werd er gespeeld volgens het "best of 3" systeem, waarbij degene die als
eerste 2 games wist te winnen de wedstrijd zou winnen. Er was een prijs voor elke
poulewinnaar. De finale, welke tegen 04:00 werd gespeeld, ging uiteindelijk tussen Erik Ernst
en Paul van de Weerthof. Waarbij Paul het geluk had dat hij maar 10 punten per game hoefde
te scoren tegen de 18 punten voor Erik.
De einduitslag is als volgt (waarbij de nummers 01, 06, 11 en 16 de poulewinnaars waren):
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Nacht van De Toekomst (2)

Op zaterdag 1 mei was het weer zover. Door een enthousiaste organisatie werd de Nacht
van de Toekomst weer georganiseerd. De laatste keer dat dit evenement plaats vond

was in 2000.
Veel energie werd door de organisatie gestopt in het benaderen van clubleden en andere
verenigingen, perspublicaties en andere media. Helaas leverden deze inspanningen niet het
aantal deelnemers op die eigenlijk verwacht mocht worden. Waarom niet is mij een raad-
sel………  Deze hardwerkende commissie heeft/had beter verdiend. Goede toernooileiding,
goede muziek, sfeervol verlichte kantine, een hapje en een drankje, wat wil men nog meer.

Ook publiekelijke belangstelling bleef in tegenstelling tot vele toezeggingen, ver onder de
maat. 22 deelnemers en ik schat ongeveer hetzelfde aantal “supporters”.
Thuisblijvers hadden weer eens ongelijk. Gezelligheid was voor de organisatie één van de
hoofdpunten en gezellig was het zeker. Tot ca. 4:00 uur werd er sportief gestreden en werd
Paul van de Weerthof gehuldigd als winnaar.
Wel moet mij van het hart dat ik het beschamend vind dat voor zo’n grote vereniging als De
Toekomst niet meer deelnemers waren
vanuit de club. Ditzelfde geld eigenlijk
voor diegenen die niet wilden spelen
(bijv. dat het te laat zou worden, etc.),
toch minstens blijk hadden kunnen
geven van einige belangstelling door
even te komen kijken.
Ik hoop dat het de organisatie niet de
moed heeft ontnomen om volgend jaar
door te gaan met het organiseren van
de Nacht van de Toekomst.
Jaantje, Marlies, Alie, Albert, Gerrit en
Jos bedankt!!!

Chris Wenneker
De top 3 van De Nacht (Frank, Paul, Erik)

Albert, Jaantje en Marlies verzorgen het toernooi
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Verslag van het Lady's Fun uitje (1)

's Morgens tussen kwart over elf en half twaalf (op zaterdag 15 mei 2010, red) was het verza-
melen bij de hal.

We vertrokken iets na half twaalf met de auto richting de Haarbroekse vijvertuin te Harfsen.
Bij aankomst kregen we koffie met een plak krentewegge.

Om 13:00 uur werden we ingedeeld in 2 ploegen en zijn we begonnen met het boerengolf,
welke tot ongeveer half vier duurde.

Erna waagt een poging...



Toekomst Meppers juli 2010

32

Verslag van het Lady's Fun uitje (2)

Daarna hebben we wat gedronken en vervolgden we met een spreuken puzzeltocht. De ene
ploeg ging eerst buiten de spreuken opzoeken en de andere ploeg binnen en andersom..
Tegen half 5 werd de barbecue aangezet en hebben we met z'n allen heerlijk gegeten van het
warme en koude buffet.
Alle lady's hadden veel lol en plezier.
Het was een zeer geslaagde middag en voor iedereen voor herhaling vatbaar. We vonden het
fijn dat alle lady's het leuk vonden.

Hartelijk dank hiervoor
Tine Leemkuil
Mimi Zweers-Jansen
Rieki Brunsveld

De Haarbroekse vijvertuin (zie de advertentie hiernaast) sponsort onze club.... (red.)

De Lady's in afwachting voor het koud en warm buffet
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Introductie Menereis tafeltenniswinkel

Sindskort is Menereis tafeltenniswinkel een sponsor binnen onze vereniging (red.).

Met veel genoegen introduceren wij u de nieuwe tafeltenniswinkel:

www.menereis.nl
De winkel levert een breed scala aan artikelen door heel Nederland en ver daarbuiten.
Van kleding en schoenen tot tafels, batjes, balletjes. Alle populaire, plus een aantal exclusieve
merken zijn uit voorraad leverbaar. Maar ook als u iets speciaals wilt, wordt er maatwerk
geleverd. Kleding met logo of clubnaam, meedenken met mogelijkheden voor de organisatie
of een uniek evenement, de jonge ondernemer van deze in Nederland unieke winkel draagt de
tafeltenniswereld een warm hart toe.

Tsuri Menereis is geen onbekende; gedurende 16 jaar speelt hij zelf tafeltennis, geeft training
en coacht vele jeugdspelers. Hij organiseerde evenementen, trad op als assistent bonds-
coach en nam plaats in besturen en organisaties als hoofdtrainer.
Hij is trainer op B-niveau, kent vele tafeltennissers persoonlijk en ontwikkelde de laatste jaren
zijn kennis op het gebied van kleding- en materiaalkwaliteit. Tsuri bereisde in korte tijd de
wereld van oost tot west en maakte zelf kennis met de fabrikanten van zijn handelswaar.
Hierdoor bent u verzekerd van een goed (spelers)advies, een zeer goede service en snelle
levering. Vanuit huis bestelt u uw keuze uit het uitgebreide aanbod op zijn overzichtelijke
website. Wilt u een meer persoonlijk advies, dan kunt u op afspraak de showroom in Soest
bezoeken.

Zeer veel materialen zijn direct uit voorraad leverbaar.

Speciale korting: Voor alle leden van vereniging De Toekomst doen wij graag de volgende
aanbieding:
- korting 10% op alle producten betreffende spelersmaterialen exclusief aanbiedingen en
verenigingsmateriaal.
  Vraag hiervoor per email een online profiel aan bij info@menereis.nl en geniet online auto-
matisch van uw korting.

Bestellen kan door contact op te nemen met de winkel in Soest. Telefoon 035-544 5000 of
email info@menereis.nl
Tevens is er de mogelijkheid uw bestelling te doen via de contactpersoon binnen de vereni-
ging: Remi Beelen.

Met vriendelijke groet,

Team Menereis
Korte Brinkweg 32 H I: www.menereis.nl
3761 EE Soest E: info@menereis.nl
The Netherlands T: 035-544 5000

Zie de pagina hiernaast voor de advertentie van Menereis.
(elders in dit clubblad (pag 39) staat een aanbieding van Menereis)

(geldig t/m 1 augustus 2010)
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Driejaarlijks Recreantenuitstapje LTTC De Toekomst wederom groot succes

Klokslag 7.00 uur op zondag 6 juni 2010 ging de wekker af bij uw verslaglegger en pseudo-
recreant, totaal overbodig, want hij lag al uren opgewonden wakker zich verheugend op één
van de hoogtepunten van het tafeltennisjaar.

Na een haastig ontbijtje spoedden we ons naar de tafeltennishal, alwaar het grootste deel van
het reisgezelschap zich reeds had verzameld. Nadat even later de laatste deelnemers per
fiets gearriveerd waren, zette de Bus met een kleine 40 dolenthousiaste deelnemers zich kort
na 8.00 uur in beweging richting het Zuidwesten.
Het reisdoel, lang geleden ooit bekend gemaakt, maar bij schrijver dezes, in de vergetelheid
geraakt, was ondergeschikt aan de ik-laat-me-verrassen-verwachting van een gezellig dagje
uit.
Volgens de onnavolgbare voorspellingen van Meteo Consult (KNMI) zou het een warme
broeierige dag worden, gevolgd door zware hagelbuien, die volgens onze chauffeur slapeloze
nachten bezorgde bij fruittelers m.n. in ons eerste reisgebied, het Land van Maas en Waal.
Achteraf bleek deze voorspelling hooguit te resulteren in wat gespetter in de marge.

Op weg naar onze eerste tussenstop bij Moeke Mooren te Appeltern aan de Maas om 9.30
uur, kwamen we langs vele kleine gehuchten en plaatsen zoals Afferden, Puiflijk, Altforst en
Blauwe Sluis.

Verslag recreantenuitje (1)

 Het was ter plekke heerlijk even de benen te strekken en te genieten van een lekker kopje
koffie met gebak en een prachtig uitzicht over een Binnenmeer van de Maas.

Behoedzaam met de bus manoeuvrerend over kleine weggetje en dijkjes mochten we even
later weer aansluiting vinden met de bewoonde wereld door het oversteken van de Waal over
de Prins Willem Alexander Brug, even fantasie-en kleurloos als onze toekomstige Vorst.
Over de A15 rijdend richting onze volgende bestemming Drimmelen (wie kent het niet) waren
we getuige van een zeer zeldzaam verschijnsel. Menigeen in ons gezelschap beschouwt  het
als het hoogtepunt van de dag en ik heb volwassen mannen een traan zien wegpinken.
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Verslag recreantenuitje (2)

Parallel aan de A15 loopt n.l. De Betuwelijn en we zijn er haast zeker van, dat we daar een
Goederentrein zagen rijden, ja inderdaad een Goederentrein. Pessimisten onder ons menen
dat het ging om een testtrein en helaas zijn er geen beelden van beschikbaar, omdat iedereen
te verrast was met het fenomeen. Andere sceptici betwijfelen de juistheid van de waarneming
wegens de hoge leeftijd van de waarnemers in combinatie met beginnend drankgebruik.
Schamperend werd opgemerkt, dat we meer Buizerds en Kamelen hebben gezien dan
Goederentreinen op de Betuwelijn.
Naar aanleiding van deze unieke waarneming is later ook het gezegde ontstaan van: “Beter
één trein op de Betuwelijn, dan 10 Buizerds in de lucht” of de variant met “de Kamelen, maar
dan in het veld” of de minder groene variant: “Beter één Buizerd in de lucht, dan 10 treinen op
de Betuwelijn”, maar die vind ik persoonlijk nogal sarcastisch.
Kortom hier is het laatste woord nog niet over gesproken.

Onze tocht werd voortgezet langs illustere plaatsen bekend van de dagelijkse file meldingen,
zoals knooppunt Grijsoord en Hardinxveld-Giesendam om uiteindelijk wederom via allerlei te
kleine weggetjes onze eind bestemming te bereiken, Drimmelen aan de Bergse Maas.

Weliswaar een kleine 10 minuten te laat, maar gelukkig lag er een driedeksrondvaartboot voor
ons klaar en konden we om 11.30 uur meteen vertrekken voor een twee uur durende zeer
informatieve rondvaart door De Brabantse Biesbosch.

Het was heerlijk op het water en dat vonden ook vele andere boten liefhebbers, dus was het
een gezellige drukte op het water van de Amer en de diverse gaten waar we doorheen voe-
ren.
Na een heerlijke voedzame lunch benedendeks konden we onder het genot van een drankje
bovendeks genieten van de mooie en vooral later rustgevende omgeving. Behoedzaam
manoeuvrerend van het ene gat naar het andere gat genoten we van de vele zangvogels, het
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Verslag recreantenuitje (3)

zonnebadend jongvee, de grazende runderen, de vrolijk zwaaiende passanten, het kabbe-
lende water en een toevallig overstekend bever.

Af en toe kwamen er verheugende sms berichten binnen van de uitstekende prestaties van
onze ALTC delegatie uit het verre Zuiden, die al tafeltennissend met enige regelmaat in de
prijzen vielen.
Maar aan alles komt een eind en er stond ons nog een interessant evenement te wachtten.

Onze chauffeur deed nog een verwoede
poging de stemming in de bus te verhogen,
door het draaien van een vermoedelijk gekre-
gen CD met liedjes van een zangeres van,
terecht, totaal onbekende herkomst. De rit
had niet veel langer moeten duren, anders
had ik niet ingestaan voor de mogelijke
gevolgen.

Bij aankomst in Lochem was de kantine
feestelijk ingericht door het plaatselijk
ontvangstcomité en in afwachting van een
uitstekend door Chun Lin verzorgd lopend
buffet werden de laatste drankjes door de
niet meer zo heel dorstige kelen gegoten.

Al met al een zeer geslaagde dag en ik durf
namens iedereen mijn waardering uit te
spreken, als ik de organisatie hartelijk mag
bedanken voor dit uitstekend verzorgde
uitstapje.
Uw verslaglegger.                 Frans Snijder.

Een bezoek aan Leerdam en als je Leerdam
zegt dan zeg je glas, dus een bezoek aan
het glasmuseum en een glasblaas-demon-
stratie stond op het programma.
Het glasmuseum ligt aan de rand van de
mooie oude binnenstad. Het was heel leer-
zaam om te zien hoe kunstig de diverse
objecten geblazen en bewerkt werden tot
vazen, schalen of een uiltje, doch ik benijd de
kunstenaars niet om dagelijks voor een
gloeiend hete oven je kunsten te moeten
vertonen.
 Na de zoveelste consumptie vertrokken we
ergens in de middag richting naar de ons zo
vertrouwde Achterhoek.
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Keidagen
Sommige kinderen hebben keidagen. Dan zijn ze zóóó goed bezig. Ze maken een perfecte
taalles, ze excelleren bij een rekentoets en ze triomferen bij een begrijpend leesopdracht. Het
zijn op zo’n moment echt geweldige keien. Zelfs het woord kei wordt door hen goed geschre-
ven. Over zulke kei-dagen gaat het nu eventjes niet. Het gaat over dé Keidagen. En dat is al
lastig genoeg. Toen ik in een grijs verleden in Woudenberg woonde, waren de Keidagen de
feestdagen die werden georgani-seerd in de naburige stad Amersfoort. De Keifeesten waren
vernoemd naar de fikse kei die –nog steeds- in Amersfoort staat te pronken op een stevige
sokkel. Ooit hebben een stelletje inwoners van de stad dat ding helemaal vanaf de Leusderhei
naar de stad gesleept. Om niet de nadruk op deze zinloze daad te vestigen hebben ze het
geval vervolgens ruim 230 jaar in de grond verstopt, maar sinds 1903 is de Kei een pronkstuk
geworden en werden er dus zelfs feesten naar het brok steen genoemd.
Toen onze zoon in Groningen ging studeren realiseerde ik me dat er nog meer Keifeesten
bestonden. Drie jaar lang hielp hij een handje mee tijdens de Keidagen (en nachten). Dat was
hem zeker wel toevertrouwd. Het ging namelijk vooral om het wegwijs maken van de nieuwe
studenten in het stadsleven, waarbij kroegen en eettentjes een grote rol speelden. Het woord
KEI stond voor ‘Kommis-sie Eerstejaars Introductie.

Voor de mensen in de Achterhoek moet je voor de Keidagen naar Lochem. Een jaar of 25
geleden besloten diverse ondernemers om wat activiteiten te bundelen en gaven het de naam
‘Keidagen’ mee. Uit betrouwbare bron heb ik gehoord dat die naam wèl weer alles te maken
heeft met keien. Geen grote joekel, zoals in Amersfoort, maar alle keitjes die op het marktplein
bij de kerk liggen hebben voor die naam gezorgd. En waar bestaan die dagen dan uit? Nou, in
ieder geval uit het drinken van bier. Dat begint al in de zogenaamde Nacht van Lochem. Bij
heel wat jongelui kun je pas de volgende middag weer iets van hun logisch denkvermogen
verwachten. Maar naast die nacht zijn er over 5 dagen verdeeld allerlei optredens in een grote
feesttent, is er een kermis, een braderie en is er straattheater. Dit jaar kwamen o.a. Nick en
Simon de  feesttent een  beetje op zijn  kop  zetten.

Bij het straattheater waren er allerlei figuren aan de gang waar ik nog nooit van had gehoord,
maar ze waren leuk en goed. Vanuit o.a. Denemarken en Duitsland hadden ze de weg naar
de Achterhoek weten te vinden. Er was een goochelaar, er waren acrobaten, komische acts
en iets met een soort poppenkast, dat we helaas misten door te veel toeschouwers. Daar
had je bij de steltlopers geen last van. De in het wit gehulde grote vogel, de een hoornprinses,
de magische tuinman en de treurige prins bewogen zich letterlijk op grote hoogte door het
publiek. Ze leken zo vanuit hun sprookjeswereld de stad te zijn binnen gestapt. Als ze de kans
kregen zochten ze snel een plekje bij een muur op en vielen vervolgens slapend tegen de
gevel aan. Een opruiende dame maakte de witte gedaantes met behulp van het genietende
publiek weer wakker, zette ze aan tot actie, kreeg ze ook in beweging, maar een stukje ver-
derop in de straat zochten de hoogbenige figuren weer gapend naar een steunpunt en pro-
beerden opnieuw rust te vinden in Morpheus armen.

Keidagen en fruhshoppen (1)

Bijgaand artikel kreeg de redactie, via Chris Wennekeri, van Laus Halsema die nog niet
zolang inwoner van Lochem en lid van de LTTC. De Toekomst is. Ze hebben in Lutjebroek
gewoond in Noordholland.
Bijgaande anekdote schreef zijn vrouw over het fenomeen "Keidagen"
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Keidagen en fruhshoppen (2)

En waar was Normaal? Normaal was er ook. Die schijnt 35 jaar geleden in het openlucht-
theater in Lochem op Hemelvaartsdag de doorbraak naar het landelijke podium te hebben
gehad. En daarom waren ze er nu ook weer. Want ja, tenslotte waren zij er eerder dan de
Keidagen, niet waar?!
De afsluiting van al het Keigebruis vindt jaarlijks plaats op de zondagochtend. Dan staat het
Früh-shoppen op het programma.   Vorig jaar gingen we daar vrij vroeg in de ochtend  niets-
vermoedend naar toe. Maar hoe we ook zochten: in heel het grootse Lochem was geen
kraampje te bekennen waar koopjes waren te halen of winkels waar knal-aanbiedingen kon-
den worden genoteerd. In onze oneindige onnozelheid dachten we namelijk dat Frühshoppen
‘vroeg winkelen’ betekende… De echte Lochemmers hebben in een deuk gelegen toen ze dat
trieste verhaal dit jaar van ons hoorden. Mochten er meer niet-wetenden in Nederland rond
lopen: Frühshoppen betekent zo ongeveer de nog overgebleven biervaten leeg proberen te
drinken en in een feesttent wat meedeinen op de muziek van – in dit geval- de Edelweiss
Kapelle.
Ja, soms heeft het echt weinig zin om vroeg op te staan en proberen een kei te worden in het
ontdekken van plaatselijke gebruiken….

Gerrie

Op 22 juni heb ik mijn afscheid als trainer gegeven.Bij deze wil ik graag iedereen be-
danken die mij in het zonnetje hebben gezet.

Het huis staat vol met bloemen,
ik kan voorlopig nog een lekker
glas wijn drinken (in welke kleur
dan ook) en sommigen hebben
zelfs extra origineel uitgepakt
met iets byzonders of een leuk
kadootje.
Ook door de kaartjes word ik
nog aan leuke, bijzondere mo-
menten herinnerd.

Nogmaals, ik heb het met veel plezier en liefde gedaan.
Dank aan degenen waaraan ik training heb mogen geven.

Esther  Wissink

Bedankje
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Op zaterdag 24 april 2010 hebben 5 jeugdleden van ons meegedaan aan de Nederlandse
Jeugdkampioenschappen met een B-licentie in Berkel en Rodenrijs.

UIeindelijk wisten 3 jeugdleden (Annemiek Roelofs, Peter Beening en Rutger Carelse) door te
dringen tot de hoofdrondes.
Uiteindelijk is Rutger Carelse (mede door coaching van Remi Beelen) in zijn klasse, de jon-
gens pupullen klasse, Nederlands Kampioen geworden.
Met in totaal 450 deelnemers waren deze kampioenschappen zeer goed en breed bezet. In
een warme sporthal Oostmeer werd sportief gestreden om de titels. Naast Rutger Carelse
zijn de andere winnaars geworden:

Dennis South (Shot-S, jongens junioren)
Hugo Elsing (Avanti, jongens cadetten),
Rutger Carelse (De Toekomst, jongens pupillen)
Stuart Jong Tjian Fa (A-Merk, jongens welpen).

Anisa Heijdenrijk (Flash, junioren)
Nadine Zwakenberg (Hoonhorst, cadetten)
Neira Vejzovic (E&D Heerlen, pupillen)
Mylena Maitimu (Alexandria'66, welpen).

 Rutger Carelse Nederlands kampioen

De winnaars, met rechts bovenin de trots van De Toekomst, Rutger Carelse
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 Nederlandse kampioenschappen Jeugd (1)

Rutger Carelse, pupil van Tafeltennisvereniging de Toekomst, haalt A
licentie binnen

Op Zaterdag 24 april vonden in Berkel en Rodenrijs de Nederlandse Jeugd
kampioenschappen Tafeltennis plaats voor jeugdleden met een B licentie en Welpen met

een D licentie.  Tafeltennisvereniging de Toekomst kwam met vijf jeugdleden naar het westen
van Nederland om hun talenten te laten zien. In totaal deden er 450 jeugdleden van de
N.T.T.B. mee.
De licenties die deze jeugdleden hebben zijn behaald door deel te nemen aan een aantal
speciale zogenoemde ranglijsttoernooien. Door het winnen van bepaalde wedstrijden tijdens
deze toernooien, worden punten verzameld en daarmee kan een licentie D, C B of A licentie
worden behaald. Spelers met een A licentie kunnen zich scharen bij de top van Nederlandse
jeugdspelers.

De groep jeugdleden bestond uit:
Esther Boot, kadet en sinds kort lid en komende uit Deventer
Annemieke Roelofsen, junior en voor het laatste keer als jeugdlid
Peter Beening, kadet en zeer bekend met de Nederlandse Kampioenschappen
Tjerk Carelse, welp en tevens jongste jeugdlid
Rutger Carelse, broer van Tjerk en deelnemer als pupil.

Kenmerkend voor de dag was de grote sportiviteit en saamhorigheid bij de clubleden van De
Toekomst onderling. Ondanks dat er individuele wedstrijden werden gespeeld werd er aange-

moedigd daar waar één van de eigen leden
aan het spelen was.
Een warme dag en een warme zaal maakte
het er niet makkelijker op, maar door een
oplettende en juiste verzorging van de
coaches Guido van Zwieten, Frank
Bruggeman, Marten Adolfsen en Remi
Beelen stonden de spelers op en top te
spelen.

Het niveau lag hoog, maar daar waren ze
allen op voorbereid. Maar liefst 3 van de 5
spelers wisten de hoofdronde te halen.
Helaas was er soms maar een enkele punt
nodig om toch net niet verder te komen.
Rutger Carelse speelde in de ochtend nog
wat timide, echter naarmate de dag vorderde
leek het alsof hij steeds meer weerstand kon
bieden. Hij verraste niet alleen zichzelf maar
ook menig tegenstander en toeschouwer
door zijn mentaal sterke aanpak.

Remi geeft Rutger aan om van spelsysteem
te wisselen
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 Nederlandse kampioenschappen Jeugd (2)

Met het hele Toekomsteam aan de zijkant
speelde hij uiteindelijk ’s avonds de finale
tegen Benoit Coumans. De eerste twee
games verloren, maar in de derde game
pakte hij de eerste punten.
Zijn coach en trainer besloot op dat mo-
ment een time-out. Wijziging van spel-
systeem! Dit bleek een voortreffelijke aan-
wijzing, want door deze op te volgen, won
hij ook hierna de laatste twee benodigde
games. We hadden op dat moment een
kampioen!

Samen uit, samen thuis. Op Huize Haver-
kamp in Lochem werd iedereen enthousiast
ontvangen. Alle wedstrijden van de jeugd-
leden werden nog eens stilletjes doorgeno-
men, want
Voor de Toekomst betekent dit een gewel-
dige prestatie. Lochem heeft er weer een A
speler bij, die zich kan meten aan de beste
20 tafeltennispupillen van Nederland.

Voor alle jeugdleden geld dat zij prestaties
hebben neergezet, die een mooie beloning
zijn op alle uren training.

Esther Wissink

“”Mam, ik ben Nederlands kampioen””.

Rutger winnaar van de NK-B met een
tevreden coach Remi Beelen..
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From: Chris Wenneker
To: Remi Beelen
Subject: felicitaties
Date: Tue, 27 Apr 2010 20:00:30 +0200

Hoi Ouwe krijger,

Proficiat met het behalen van het NK-B van je pupil RUTGER. Super................
Heb je jouw streken  over gebracht op hem??? Als de sloopwerken maar buiten schot blijven

groetuhhhh
Chrisssslyyyyy

----- Original Message -----
From: Remi Beelen
To: Chris Wenneker
Sent: Wednesday, April 28, 2010 2:18 PM
Subject: RE: felicitaties

Dat slopen bewaard hij keurig voor zijn tegenstanders. Was echt super hoe sterk hij mentaal
en tactisch speelde.
Ik heb hem idd. wat streken bijgebracht haha. En hij kreeg 4 tegenstanders aan het janken
door zijn sluwe spel en doorzettingsvermogen.
In 1 woord geweldig!

U vraagt zich wellicht af wat coach Remi Beelen van het optreden vond van zijn pupil Rutger
Carelse tijdens de NK-B.
De redactie kreeg onderstaande conversatie per mail toegestuurd tussen Chris Wenneker en
Remi Beelen.

Rutger wordt gehuldigd door het betuur.

 Nederlandse kampioenschappen Jeugd (3)
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Hoofdklasse - Poule A
DTS 1  14 - 103 P
Effekt ’74 1       14 -  94
Kampenion 3        14 -  86
Kampenion 2        14 -  70
Blauw-Wit 1        14 -  63
Vitesse ’35 1      14 -  57
De Toekomst 1      14 -  49 D
Heino 1            14 -  38 D

2e klasse - Poule A
Gelvandria 1       14 - 113 P
Bultman/Smash’70 2  13 -  84
De Toekomst 2  14 -  82
Swift (D) 5        13 -  75
Vined 1            14 -  70
Tafelten Zwolle 5  13 -  51
Leogang SL 1  13 -  30 D
Swift (D) 4        12 -  25 D

4e klasse - Poule D
DTS 7  12 -  88 P
De Trefhoek 2      12 -  72
Twekkelerveld 4    12 -  63
De Trefhoek 3      11 -  57
Effekt ’74 4       12 -  57
DTS 8              12 -  38
De Toekomst 3  11 -  35 D

5e klasse - Poule D
Torenstad 5        14 - 127 P
Match Point 68 2   13 -  89
De Toekomst 4      13 -  59
Blauw-Wit 5        13 -  53
DTS 9              14 -  50
Trias 3            14 -  49
Vitesse ’35 6      11 -  48*
Entac 4            14 -  35

P = Promotie (na kampioen-
schap)
D = Degradatie
K = Kampioen

Persoonlijke resultaten  Toekomst 1

B. Bosch           42 23  55%
P.A.J. Beening     27 14  52%
K. Kamma           42  7  17%

Persoonlijke resultaten  Toekomst 2

R.L. Carelse       18 17  94%
E. Boot            27 22  81%
E. Herkert         24 19  79%
J.J. Schepers      30 12  40%
M.E. Soer          27  3  11%

Persoonlijke resultaten  Toekomst 3

J.R. Vos           27 12  44%
R.A. Hoogebeen     12  5  42%
J. Ruijmgaart      30  7  23%
K. van Londen 30  6  20%

Persoonlijke resultaten  Toekomst 4

T.C. Carelse      23 17  74%
J.R. Hoogebeen    32 11  34%
M. Beltman        23  6  26%
S. Kurz           18  0   0%

Eindstand voorjaarscompetitie Jeugd 2010
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 Dag van het talent van afdeling Oost

Op zondag 13 juni is wederom de Regionale Dag van het Talent van afdeling Oost
        gehouden bij LTTC De Toekomst in Lochem. Ondanks dat het seizoen nu toch echt op
zijn einde loopt waren 24 fanatieke welpen van de partij. Allereerst werd een korte warming-up
gedaan onder leiding van Martijn van der Wal ter voorbereiding van het verdere programma.
Afwisselend werd door de welpen een wedstrijdronde en een testronde uitgevoerd. In totaal
waren er drie wedstrijdrondes waarbij het niveau van de kinderen steeds dichter bij elkaar
kwam te liggen. Dat leverde een aantal spannende wedstrijden op. In de twee testrondes
werden de testen zoals gebruikt op de Landelijke Dag van het Talent uitgevoerd. Ondanks de
drive van de kinderen om goed te presteren was de sfeer onderling enorm goed. Het was leuk
om te zien met welk gemak de spelers onderling contact leggen en op een ontspannen wijze
samen sporten. Aan het einde van deze sportieve dag kregen alle deelnemers een oorkonde
met hun resultaten. De uitslag:

1. David de Groot Torenstad 270 335   605
2. Jennifer Guo TTV Zwolle 300 281   581
3. Alex de Graaf TTV Zwolle 280 241   521
4. Jesse Wolters Entac 250 270   520
5. Teun Kenter Entac 180 311   491
6. Jery Wormmeester DTV’84 260 225   485
7. Julian Wolters Entac 230 254   484
8. Lotte Altemühl DTS 240 243   483
9. Mike Ebeling TTV Zwolle 290 182   472
10. Andriy Stronks Entac 190 282   472
11. Anne Mei Eshuis Smash 150 322   472
12. Joep v. den Bergh Entac 220 228   448
13 Liam de Jong Heino 170 215   385
14. Andy Ipskamp Entac 210 169   379
15. Jolijn Schut Torenstad 200 178   378
16. Marjolein Holwerda DTS 160 181   341
17. Tobias Nijhuis Entac 140 199   339
18. Pepijn Buijnink Entac 130 200   330
19. Merle de Vos DTS 120 197   317
20. Demi Kel DTS 80 177   257
21 Marinke Altemühl DTS 100 139   239
22 Rogier Franssen Toekomst 90 133   223
23 Kim Langenberg DTS 110 90   200

De organisatie kijkt terug op een geslaagde dag met enthousiaste kinderen, ouders en bege-
leiders. De spelers die zich hebben geplaatst voor de Landelijke Dag van het Talent krijgen via
hun vereniging bericht. We hopen dat in de toekomst het aantal deelnemende verenigingen
en jeugdspelers uit afdeling Oost nog meer zal groeien. Bij deze willen we Pieter Huiskes,
Kevin Kamma, Annemiek Roelofs, Rob Koggel, Wouter Zegerd, Ton Verbeek, Marc Noorda en
Boris de Vries enorm bedanken voor hun inzet tijdens deze dag! Tot de volgende keer!

Martijn van der Wal & Irene Faber

Naam Achternaam      Vereniging   Wedstrijdronde  Testronde Totaal
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Op 17 mei vond,  tussen 19.00 en 20.00 uur in de kantine van de Jan Wissinkhal. Op
kosten van de club van 100 de AED-herhalingscursus plaats.

Dit is nodig omdat de geldigheid van het verkregen certificaat 1 jaar na afgiftedatum vervalt
De cursus werd gegeven door Sonon-Lochem .
Kijkend naar bovenstaande foto is te hopen dat men het geleerde nooit in praktijk hoeft te
brengen!

De redactie

AED-herhalingscursus

WK voetbalpoule 2010

De recreantencommissie van De Toekomst heeft dit jaar weer een voetbalpool naar
aanleiding van het WK voetbal welke in Zuid Afrika plaatsvindt georganiseerd.

Op het moment van verschijnen van dit clubblad is het WK in volle gang. Mede door al het
invoerwerk van Chris Wenneker wordt de stand actueel op De Toekomst website bijgehou-
den.

Voor diegene die meedoen: Check www.lttcdetoekomst.nl om te zien hoe je ervoor staat!

De recreantencommissie
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Bent u ook zo fanatiek met uitspraken en wetenswaardigheden, plaats uw creatieve uitspra-
ken op de website of stuur het naar de redactie:

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!!!    Auteur:Chris Wenneker

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.

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

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

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.

Tafeltennis in vijfentwintig woorden, kan dat?
Een (1) balletje (2), te (3) hard (4), te (5) zacht (6).
Netbal (7), randbal (8), verloren (9).
Een (10 netje (11), te (12) hoog (13), te (14) laag (15), doorspelen (16).
Een (17) ander (18) balletje (19), net (20) goed (21).
Netje (22) buigt (23) mee (24). Gewonnen (25).

Sommige hebben het geluk tafeltennistalent te hebben, andere hebben het talent tafeltennis-
geluk te hebben. Auteur onbekend (via webformulier ontvangen)

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

Tekst bij de ingang van een zaal: "Pingpongen kun je overal, maar tafeltennissen leer je bij
ons". Auteur onbekend (via webformulier ontvangen)

Het aantrekkelijke van NTTB-competities is dat je na afloop van een tafeltenniswedstrijd met
meerdere mensen bier kunt drinken (laatste stelling R. Klok, RU Groningen).

‘Uitspraken wetenswaardigheden e.d.’

Interesse in vrijwilligerswerk?

Informeer eens bij de diverse commissies.
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