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Redactioneel Agenda

De redactie ontving prima verslagen van
de uitwisseling met de vereniging

Stedebroec, het uitje van de Club van 100
en het jeugdkamp.
Iedereen bedankt voor je bijdrage.
Voor de komende maanden zijn er weer
diverse activiteiten georganiseerd.
Let a.u.b.op de aankondigingen in dit club-
blad.

De redactie krijgt geregeld de vraag wan-
neer uiterlijk de copij gemaild kan worden
voor het volgende clubblad.
Hierbij het schema voor het volgende
clubblad:
Copij voor het volgende clubblad dient
uiterlijk zaterdag 11 december  via
redactie@lttcdetoekomst.nl binnen te zijn,
zodat uiterlijk woensdagavond 17 decem-
ber Frans Snijder het clubblad in het bezit
heeft om te corrigeren.
Opdat op zaterdag 18 december  Mirko het
clubblad kan voorzien van advertenties.
Het clubblad is dan bij de drukker op maan-
dag 20 december.

De redactie.

De agenda voor: September 2010
06 September Competitiestart senioren
11 September Competitiestart jeugd
11 September FEESTELIJKE
SEIZOENSOPENING, Jan Wissinkhal 64,
Lochem
26 September Visparty

De agenda voor: Oktober 2010
06 Oktober recreanten: Franse avond
21 Oktober Algemene ledenvergadering
(aanvang  20:00 uur in de Jan Wissinkhal)
De agenda voor: November 2010
04 November Algemene leden-
vergadering Club van 100 (nadere info
volgt...)

De agenda voor: December 2010
17 December Kerstkaarten (Jokeren en
klaverjassen)

De agenda voor: Januari 2011
07 Januari Nieuwjaarsreceptie

Copy voor het clubblad

Gaarne per e-mail: redactie@lttcdetoekomst.nl
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Clubkleding
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Van het bestuur

 Nieuwe Secretaris gezocht (met spoed) voor onze vereniging

Het bestuur van De Toekomst zoekt met spoed een nieuwe secretaris/secretaresse.
Wat wij zoeken is een enthousiast lid die deel uit wil maken van het bestuur van LTTC de
Toekomst.
De functie houdt o.a. in het ontvangen en verwerken van post voor de vereniging, bestuurs-
vergaderingen bijwonen en notuleren, brieven e.d. verzenden in overleg met de voorzitter.
Belangstellenden kunnen voor verdere informatie contact opnemen met Chris Wenneker,
Albert Enterman of andere bestuursleden.

Geachte sportvriend(in),

Graag nodig ik u uit voor de algemene ledenvergadering, die gehouden wordt op
Donderdag 21 october a.s. om 20.00 uur in de Jan Wissinkhal  in Lochem.

De algemene ledenvergadering is ook nu weer de belangrijkste vergadering van het jaar,
daarom hopen wij, dat nu eens alle leden aanwezig zullen zijn.

Bericht van verhindering kunt u melden bij ondergetekende.

Voor belangstellenden is het weer mogelijk om bij de heer J. Wissink inzage te krijgen in de
financiën.

Hartelijke groet, namens het bestuur,

Chris Wenneker (waarnemend secretaris)
Tel: 0573-256260
E- mail adres: c.wenneker@hetnet.nl

Note: De jeugd is natuurlijk hartelijk welkom op deze vergadering, ook al hebben zij geen
stemrecht.

Schoonmaakrooster kwijt?
Kijk op de website:

www.lttcdetoekomst.nl
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Van 25 juni t/m 4 juli 2011 strijden 7.500 sporters met
een verstandelijke beperking uit 185 landen tegen

elkaar tijdens de Special Olympics World Summer
Games 2011 in Athene!

Samen met 2.500 coaches, 3.000 officials, 25.000
vrijwilligers en 40.000 bezoekers zijn de World

Summer Games ‘s werelds grootste sportevenement
in 2011 en onze vereniging doet hier aan mee!

Deelname aan de World Summer Games is voor de
sporters de kans van hun leven en tegelijkertijd de

moeilijkste competitie die ze tegemoet gaan, maar er
is meer! Door middel van de World Summer Games
kunnen de sporters hun talenten en vaardigheden op
wereldniveau tonen en laten zien dat zij net zoveel

respect en waardering verdienen als andere sporters
op topniveau.

Be a Fan of Team NL!

Special Olympics World Summer Games Athene 2011

Nederland mag met 87 sporters deelnemen aan de World Summer Games in Athene. De
vereniging is er trots op dat er drie sporters door Special Olympics Nederland zijn geselec-
teerd voor Team NL.

De drie tafeltennissers van onze vereniging die meedoen zijn: Erwin Stegeman, Marina van
der Zee en Geert Zeelte. Zij vormen samen met speelster Tatjana Hinz afkomstig van vereni-
ging De Brug uit stad Groningen en coach/begeleider Mirko Egbers het tafeltennisteam welke
Nederland gaat vertegenwoordigen.
De komende tijd zal er door de sporters van L.T.T.C. De Toekomst hard getraind worden en
doen dit onder leiding van Esther Wissink.

Over Special Olympics:
Het concept van Special Olympics is ontstaan op initiatief van Eunice Kennedy Shriver (1921-
2009), 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 ver-
standelijke handicap. Het succes van deze zomerkampen leidde in 1968 tot de oprichting van
Special Olympics Incorporated. Inmiddels is Special Olympics uitgegroeid tot een wereldwijde
organisatie die in ruim 200 landen samen met 500.000 vrijwilligers het gehele jaar door zorg
draagt voor sporttrainingen en wedstrijden voor meer dan 1,7 miljoen mensen met een ver-
standelijke handicap. Special Olympics activiteiten vinden zowel op lokaal, regionaal, natio-
naal als internationaal niveau plaats. Special Olympics kent 30 erkende takken van sport,
waarvoor Special Olympics reglementen gelden die gebaseerd zijn op de reglementen van de
internationale sportkoepels.
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Special Olympics World Summer Games Athene 2011

Doel Special Olympics:
Het doel van Special Olympics is mensen met een verstandelijke handicap de mogelijkheid te
bieden om deel te nemen aan sportwedstrijden, waarbij het niveau van de tegenstanders min
of meer gelijk is. Zo kunnen zij ook profiteren van de voordelen die (wedstrijd)sportbeoefening
biedt, zoals: een verbetering van de conditie en motorische vaardigheden, vergroting van het
zelfvertrouwen, een positiever zelfbeeld en het aangaan van vriendschappen. Daarnaast
levert sport voor mensen met een verstandelijke handicap ook nog een bijdrage aan een
positieve beeldvorming bij hun familie, vrienden en publiek.

Mirko Egbers

Voor meer informatie over Special Olympics gaat u naar www.specialolympics.nl.
Voor meer informatie over de World Summer Games in Athene gaat u naar
www.athene2011.nl of naar de internationale site www.athens2011.org/en

De drie tafeltennissers van onze vereniging die meedoen zijn: Erwin Stegeman, Marina van
der Zee en Geert Zeelte. Rechts de coach Mirko Egbers.
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Uitje Club van 100 suc6vol verlopen (1)

Op één van de warmste dagen van het jaar tot nu toe, bracht het jaarlijks uitje van de Club
van 100 op zaterdag 3 juli 2010, ons dit jaar naar het eeuwenoude Zutphen en pittoreske

Almen.
Om 14.00 uur verzamelen bij de club stond duidelijk in de herinneringsannonce die met enige
regelmaat door de organisatie werd rond gemaild, dus was vrijwel iedereen op de afgespro-
ken tijd aanwezig bij de JW vertrekhal.
Helaas waren er door diverse omstandigheden een elftal afzeggingen.
Het reisgezelschap werd door innovatief gebruik te maken van een te klein vervoermiddel in
twee groepen verdeeld.

De eerste groep, die zich vol enthousiasme had opgegeven voor het fluisterboottripje om
Zutphen eens vanuit een ander perspectief te aanschouwen, vertrok om 14.15 uur en de rest
van het gezelschap bleef gelaten achter in de wetenschap, dat er ook voor ons nog een zeer
interessant item op het programma stond.
Enige tijd later mochten ook de notoire bierdrinkers onder ons in de aircogeconditioneerde
bus plaatsnemen en zich in de richting van het verwachtingsvolle etablissement te Z. bege-
ven.

Het toeval wilde, dat bij het passeren van één van de vele bruggen in Zutphen ons eerste
reisgezelschap enthousiast zwaaiend de juist passerende bus had ontdekt. Dat dit enthou-
siasme niet geheel zonder gevaar was bleek wel uit het gevaarlijk schommelen van het bootje
en de schipper nipt langs een brugpeiler kon manoeuvreren en hij het gezelschap moest
manen tot een wat meer ingehouden reactie, die hem niet in dank afgenomen werd.

Ondertussen was de 2e busgroep uitgestapt bij de Drogenapstoren en door de Stadspoort via
de plaatselijk markt gelopen naar onze eerste bestemming , De Stadsbrouwerij van Zutphen.
(de spellingscontrole blijft hardnekkig Zuipen ipv Zutphen aangeven, maar dat terzijde)
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Onder in de 12e eeuwse kelder is het aangenaam koel en goed vertoeven. De eigenaar van
de Stadsbrouwerij deelt op zeer enthousiaste wijze zijn uitgebreide kennis van de kunst van
het bierbrouwen met het selectieve gezelschap.
Onder het genot van een kaasblokje en zes in alcoholpercentage oplopende verschillende
brouwsels verteld hij zeer uitgebreid over het ontstaan, de procesverfijning door de eeuwen
heen en de inbreng van Staat en Kerk op het product Bier, waarvan we nog met enige regel-
maat de soms wrange vruchten mogen plukken.

Uitje Club van 100 suc6vol verlopen (2)

Wij mannen, zijn de vrouwen van Mesopotamië, die 6500 jaar geleden hun uitgespuugde
kruidenmengsels aan het lokale bronwater toevertrouwden, dan ook oneindig veel dank ver-
schuldigd.

Ook later in de Middeleeuwen toen veel van het bier gebrouwen werd in kloosters en abdijen,
waren het vooral de vrouwen, die dit mooie ambacht tot een kunst verhieven.

Het kan dan ook geen toeval zijn, dat het woord brouwen maar één letter verschilt van het
woord vrouwen. Daar komt vermoedelijk de uitdrukking “drank en vrouwen” vandaan, of ik
moet me al erg vergissen. En dan wil ik het deze keer niet hebben over de vrouwelijk hormo-
nen, die en dit is door verschillende betrouwbare bronnen bevestigd, in bier schijnen te zitten.

UItleg in de bierkelder door de brouwer



Toekomst Meppers september 2010

12

Uitje Club van 100 suc6vol verlopen (3)

In het cafe aan de markt in Zutphen staan de ketels

Voor de echte liefhebbers van de geschiedenis en details van het bierbrouwproces verwijs ik
naar Wikipedia of een aanverwante informatieve webpagina.

Na de verfrissende en welkome afkoeling door een lokaal regenbuitje vervolgden we onze
weg richting de haven, alwaar we ons uiteindelijk weer konden vervoegen bij de groep van de
fluisterboot, die met gepast wantrouwen het brouwerijgezelschap hun rustige territorium
zagen betreden.

In het vervolg van de bootreis richting Almen nam de luidruchtigheid door het nuttigen van te
lauw bier alleen maar toe om dan toch langzaam weer te verstommen bij aankomst en in
afwachting van onze maaltijd.

Doch voordat het zover was hebben we enorm genoten van de rustgevende bootreis, met als
hoogtepunt het schutten in de Sluis van Eefde, waarvan de meeste van ons dit fenomeen
meestal alleen vanaf de veilige waterkant hebben mogen waarnemen. Met een hoogteverschil
van zo’n 6 meter is het best wel een leuke ervaring om mee te maken. Oneliners als ‘tussen
wal en schip vallen’, ‘op de goede afloop drinken’, ‘aftakelen’, ‘bakzeil halen’, ‘het over een
andere boeg gooien’, over de Rijn gevaren hebben’ en ‘het raakt kant nog wal’, waren niet van
de lucht en dat staat als een paal boven water.

Gelukkig konden we na een stief kwartiertje opgelucht adem halen en waren we zes meter
gestegen op weg naar onze laatste pleisterplaats “De Nieuwe Aanleg” te Almen, alwaar ons
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een heerlijke maaltijd werd geserveerd.

Alvorens we van het uitstekend lopend warm en koud buffet konden genieten, was er ook nog
gelegenheid om gebruik te maken van de bowling en kegelbanen.

Sommige van onze leden waren nog zeer actief in het kegelspel en de strikes kwamen met
enig regelmaat in beeld. Veel Kegelclubs zullen verheugd zijn, dat de meeste van ons voor
het veel leukere tafeltennis hebben gekozen, omdat met zo veel tegenstand hun eigen presta-
ties in het water zouden zijn gevallen.

We zijn ook deze keer wederom grote dank verschuldigd aan de uitstekende Organisatie.

De Organisatie, duidelijk herkenbaar aan de envelopachtige imitatie zwartlederen aktetassen,
die quasi nonchalant en soms wat ongemakkelijk meegedragen werden door het bier-
brouwersgilde, meestal in de rechterhand of losjes onder de rechterarm.

De twee jongere organisatoren deden dan ook verwoedde pogingen om de senior, die het
dragen van dit attribuut tot een kult heeft verheven, achteloos te imiteren, doch dit leidde vaak
tot een vruchteloze poging humoristisch te zijn.

De schuit nadert de sluis bij  eefde

Uitje Club van 100 suc6vol verlopen (4)
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Na een heerlijke maaltijd bij de Nieuwe Aanleg nog even kegelen.

Overigens heeft de senior en uitvinder van deze kultvorm, menig Ondernemer, ZZP-er of
aspirant Toekomstlid de schrik om het hart doen slaan en tot wanhoop gedreven en zelfs de
meer ervaren leden onder ons zijn regelmatig gezwicht voor zijn niet aflatende  vasthoudend-
heid, welke overigens de Club geen windeieren heeft gelegd.

Tevens is het zeer opvallend dat De Organisatie wederom gekozen heeft voor in de reis-
wereld bekend staande formule van de 3 B’s. Een formule die bij kenners en daar rekent uw
verslaglegger zich toe, bekend staat om het hoge gehalte aan gezelligheid en goed is voor
een jaarlijkse omzet van vele miljarden.

Zoals iedereen ongetwijfeld weet staan de 3 B’s voor

- Bus
- Boot
- Bier

Nadere uitleg lijkt me overbodig, omdat dit recept bij alle uitjes steevast programmatisch
ingecalculeerd werd en praktisch een vast onderdeel was van elk reisprogramma.

Het was me weer een waar genoegen uw verslaglegger te zijn.

Frans Snijder. LvD

Uitje Club van 100 suc6vol verlopen (5)
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Teamsamenstelling senioren najaarscomp. 2010 (1)

Team 1 1e divisie oost vrijdag Bondsnummer telefoon
Ronald Swaters ( Aanv.) 1963463 253022
Paul van de Weerthof 2827424 254747
Jolanda Hofland 3820394 255801
Eric Ernst 3303978 255801

Team 2 2e divisie oost vrijdag
Frank Bruggeman (Aanv) 3640427 0548-361667
Guido van Zwieten 3194832 257823
Marten Adolfsen 3521291 256067

Team 3 2e divisie oost vrijdag
George Oudt (Aanv.) 3822118 258888
Roland Voppel 3623637 0547-351270
Jeroen de Boer 3820409 0575-546625
Tom Bleumink 2993518 06-51328918

Team 4 2e klasse oost vrijdag
Jos Zonneveld (Aanv.) 1732676 257596
Henry Wittenberg 1307667 258184
Jan Voelman 2248808 0546-853001
Frans Snijder 2205931 254961

Team 5 2e klasse oost maandag
Jan Schoolderman ( Aanv.) 3007255 252311
Sjako Beekman 3608239 0575-570082
Ronald van Mourik 3554626 0545-274919
Sandra Bouck 2282488 0573-256420

Team 6 3e klasse oost vrijdag
Erwin Driessen ( Aanv. ) 1909930 471200
Jochem Veldmaat 2921286 06-41838474
Mirko Egbers 2672366 0545-293559
Patrick van Laarhoven 2248743 06-40587725

Team 7 3e klasse oost vrijdag
Reint Broeke ( Aanv) 2083795 253652
Nico Horstman 3061801 0575-517667
Marlies Fleming 2674091 06-53582876
Boris Bosch 3590509 250145

Team 8 4e klasse oost maandag
Arend Horstman ( Aanv) 0108052 253837
Rino Knippen 2024296 0575-552551
Jan Schrijver 0237924 257744
Gerrit Hofland 1102601 251216
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Team 9 4e klasse oost vrijdag
Henk Franssen (Aanv) 3133967 xxxxxxxxxx
Rob Jorritsma 3133420 259193
Wim Klein Baltink 3061885 0575-545472
Jan Bouwmeester 2623765 252678

Team 10 5e klasse oost vrijdag
Wim Wilgenhof ( Aanv.) 0813209 251821
Wim Voelman 1732642 252659
Jeroen Hoffman  2083779 258859
Jan Vreeman 3796927 252631
Richard Otten 2083753 258277

Team 11 5e klasse oost maandag
Cor ten Bokkel ( Aanv) 1956725 06-40367128
Alie Hofland-Franssen 1789819 251216
Gerrit Wassink 3782952 257883

Team 12 5e klasse oost vrijdag
Gert Mogezomp ( Aanv)) 3793165 258655
Jacqueline Vos 3007734 06-41735882
Jan Zuthem nog niet in nas 459750
Michelle Zonneveld 3712208 257596

Team 13 6e klasse oost vrijdag
Harry Albers (Aanv.) 2672374 256867
Henk Brinkerink 3521233 254676
Chris Wenneker 2772344 256260

Team 14 6e klasse oost maandag
Ab Harkink (Aanv.) 3831353 254732
Hans van de Lande 1762697 256458
Henk Sloesarwij 0304462 252580
Albert Enterman 3193585 471266

Team 15 6e klasse oost vrijdag
Erna Eilers-Kraan ( Aanv) 2828226 252703
Peter van Ark 3858517 257471
Laus Halssema 3853135 0228-518050
Chris Schuiling 3007865 258813

Team 16 6e klasse oost vrijdag
Emmy Pater 3712525 255659
Remco Zieverink 3961019 250948
Sander Schoolderman 3961027 06-20401004
Mark Boot 39611035 06-51805534

Maandag: Spelen teams 5,8,11 en 14 de andere teams op vrijdag.

Teamsamenstelling senioren najaarscomp. 2010 (2)
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Barrooster  recreanten t/m januari 2011

De koffie wordt gezet door Coos Jansen,
zolang zij dat nog wil en kan doen.
Vroege dienst van : 20.30 uur tot 22.00 uur

vroeg   :  Marjan en Henk Brinkerink
laat      :  Hans v.d. Lande
3 november 2010
Vroeg  : Jacqueline Vos
Laat     : Bart Ebskamp

10 november 2010
vroeg   : Gerrit Wassink
laat      : Gert Mopgezomp

17 november 2010
Vroeg : Liesbeth
Laat     : fam. Enterman

24 november 2010
Vroeg : Marjan en Henk Brinkerink
Laat     : Henk Harmsen

1 december 2010
vroeg   : Jaqueline Vos
laat      : Hans v.d. Lande

8 december 2010
Vroeg  : Geert Zeelte
Laat:   : Chris Wenneker

15 december 2010
Vroeg  : Marjan Hoentjen
Laat     : Gert Mogezomp

22 december 2010
Vroeg  + laat : Harrie Albers (
OLIEBOLLENTOERNOOI)

29 december 2010
Vroeg  : Liesbeth
Laat     : Hans v.d. Lande

5 januari 2011
Vroeg              : Marjan en Henk Brinkerink
Laat                 : Bart Ebskamp

Late dienst van     : 22.00 uur tot einde: 26
augustus
18 augustus 2010
vroeg   : Marjan Hoentjen
laat      : Chris Wenneker

25 augustus 2010
vroeg   : Gerrit Wassink
laat      : Henk Harmsen

1 september 2010
vroeg   : Geert Zeelte
laat      : fam. Enterman

8 september 2010
Vroeg + laat : Harrie Albers

15 september 2010
vroeg   : Marjan Hoentjen
laat      : Bart Ebskamp

22 september 2010
vroeg   : Marjan en Henk Brinkerink
laat      : Henk Harmsen

29 september 2010
vroeg   : Jacqueline Vos
laat      : Hans v.d. Lande

6 oktober 2010
Vroeg + laat : Harrie Albers

13 oktober 2010
vroeg   :  Geert Zeelte
laat      :  fam.Enterman

20 oktober 2010
Vroeg  :  Liesbeth Kok (Franse Avond)
Laat     : Chris Wenneker (Franse Avond)

27 oktober 2010
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Bestuurs- en commissieleden

Bestuur:
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) 0573-254961
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:
Remi Beelen ((interim) voorzitter)) 06-14492744
Vacant (secretaris) 0573-253181
Jacqueline Vos (penningmeester en) 06-41735882
   (afgevaardigde bestuur algemene zaken)

Vacant (afgevaardigde bestuur technische zaken)

Irene Faber (coördinatie training) 06-20030686
Wendela de Vos (wedstrijdsecretariaat) 0573-253181
Theo Beening (externe toernooien) jeugdtoernooien@lttcdetoekomst.nl

Remi Beelen (lid) 06-14492744
Nico Horstman (lid) 0575-517667
Marten Adolfsen (afgevaardigde jeugd) 0573-256067
Vacant (coördinator recreatie)

Trainers:
Irene Faber (hoofdtrainer) 06-20030686
Remi Beelen (hoofdtrainer) 06-14492744
Nico Horstman 0575-517667
Koen Molewijk 06-10067738
Frans Snijder (intervaltrainer) 0573-254961
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 Nieuwe Leden:

Rieks van den Berg
Barchemseweg 70
7241 JG Lochem
17-04-1945
0573-250910

Riki Brunsveld
Meindert Hobbemalaan 31
7242 DG Lochem
11-04-1947
0573-254644

Yvonne Hagens
R. van Chalonslaan 12
 7242 CG Lochem
04-11-1954
0573-257570

Martin Miserus
Heggerank 131
7242 MH Lochem
15-05-1952
0573-250565
formcare@planet.nl

Jan van Zuthem
Hugo de Grootlaan 17
7241 HL Lochem
28-08-1962
0573-459750
jvanzuthem@hotmail.com

Remco Zieverink
Haalmansweg 7
7241 CP Lochem
21-04-1973
0573-250948
r.zieverink@hotmail.com

Sander Schoolderman
Anna van Burenlaan 26
7242 BM Lochem
25-11-1982
sanderschoolderman@hotmail.com
06-20401004

Mark Boot
Rozenweg 15
7241 EL Lochem
19-05-1973
06-51805534
mark.boot1@gmail.com

Gerda Post
Dillenburg 32
 7242 BB Lochem
30-09-1955
0573- 258448

Riet Pongers
Meindert Hobbemalaan 30
7242 DH Lochem
01-03-1947
0573-256103

Nieuw adres:
Laus Halsema
Molenbelt 89
7241JK Lochem
Tel.: 0573-459695
Mobiel: 06-41577110

Emmy Pater
Grote drijfweg 14
7241 NN Lochem
 tel.: 06-30076614

Einde lidmaatschap:
per 31 juli
Henry Oost

P.S. Omdat ik, Albert Enterman,  nu de
leden administratie in het NAS verzorg
dienen alle wijzigingen van onze leden ook
aan mij te worden doorgegeven

Ledenmutaties
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Verslag toernooi bij De Toekomst

23-06-2010: Verslag toernooi bij De Toekomst
“Zo maar een toernooitje”!

Het is algemeen bekend dat op de woensdagavond door recreanten een balletje geslagen
wordt. Ook zijn er op deze avond spelers met een beperking te spotten. Zo wordt er op een
zeer gemoedelijke wijze met elkaar en door elkaar gespeeld. De competitiespelers zijn er
soms ook.
Zo ook zomaar op deze warme woensdagavond in juni.

Het is rustig in de hal, wk voetbal op tv. Twee competitie spelende tafeltennissers willen hun
conditie nog op peil houden.
Na wat vermoeiende partijtjes zitten ze gezellig aan de bar, onder een genot van een drankje,
te babbelen met wat recreanten. Van het 1 kwam het ander. “Het leek ons wel leuk om een
pouletje tafeltennis te spelen!” Kan dat volgende week niet geregeld worden.
En dat was niet tegen dovemans oren gezegd. De carrousel kwam in beweging. Bardienst
werd geregeld, een toernooileider werd snel gevonden en het belangrijkste, spelers werden
benaderd en gevonden.

Zo kwam het dat op de bewuste woensdagavond meer dan 20 spelers aanwezig waren voor
een heerlijk potje tafeltennis.
Er werd gespeeld op de ouderwetse recreantenmanier, voor elk punt moest gestreden wor-
den en werd ook geteld voor de einduitslag.

Eerst een soort van voorrondes, waarin spelers van alle niveaus tegen elkaar speelde. En
daarna de zogenaamde finalepoules.

Winnaar Poule 1:    Frank Bruggeman
Winnaar Poule 2:    Richard Otten
Winnaar Poule 3:    Jonn van Züthem
Winnaar Poule 4:    Wim Voelman
Winnaar Poule 5:    Mark Boot

De winnaars van poule 1 en 2 gingen naar huis met een heerlijke fles wijn en de winnaars van
poule 3,4 en 5 kregen een bbq pakket aangeboden van 1 van de initiatiefnemer van dit “Zo-
maar een toernooitje”.

Graag wil ik iedere deelnemer van dit spontane toernooitje hartelijk danken voor hun spontane
opkomst. Ook de 2 werknemers van poelier “’t Voske”, samen met hun vrienden.

Richard en Jeroen, hartelijk dank voor dit geweldige initiatief.

Toernooileider
Henk Franssen

Deelnemerslijst “Zomaar een toernooitje in Juni”

Guido van Zwieten
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Verslag uitwisseling met Stedebroec (1)

Recreanten van De Toekomst halen Bloemkool-Bokaal terug

Afgelopen weekend (4 en 5 september 2010) gingen een 14-tal recreanten van L.T.T.C. De
Toekomst naar het Noordhollandse Grootebroek (onder de rook van Enkhuizen) om daar

o.a. een tafeltennistoernooi te spelen tegen de recreanten van TTV. Stedebroec. Vorig jaar is
het voor de eerste keer tot een uitwisseling gekomen in Lochem.
Aanleiding was dat Laus Halsema ongeveer 2 jaar geleden wegens verhuizing van Lutjebroek
naar Lochem lid werd bij De Toekomst. Eerder lid zijnde van TTV. Stedebroec werd na over-
leg met beide recreantencommissies besloten om een uitwisseling tot stand te brengen
tussen beide verenigingen.
Vorig jaar dus in Lochem, de gasten gingen toen met de trofee “Bloemkool-Bokaal” aan de
haal vernoemd naar het gebied waar rijkelijk bloemkool etc. wordt verbouwd.
j.l zaterdag gingen de recreanten van de Toekomst naar Grootebroek.
Spontaan werden ze aldaar ontvangen en naar de koffiepauze werden de deelnemers inge-
scheept in platbodems waarop in vroeger tijden de kolen werden vervoerd van het land naar
de veiling.

Na deze rondvaart door de omgeving van Lutjebroek en Grootebroek werden de deelnemers
ca. 50 meter verwijderd aan wal gezet bij “Sporthal De Kloet” een gemeentelijk sporthal met
sinds vorig jaar een gloednieuw onderkomen voor de plaatselijke tafeltennisafdeling. Na
welkom te zijn geheten door de voorzitter van de recreantenafdeling Jan Terpstra en het
nuttigen van de ontvangen lunchpakketten werd een aanvang gemaakt met het toernooi.



september 2010Toekomst Meppers

27

Verslag uitwisseling met Stedebroec (2)

Er werd fanatiek en sportief gestreden en zelfs zo snel dat op een gegeven moment de
wedstrijdleiding besloot om nog een extra set te spelen omdat we ruimschoots voorliepen op
het tijdschema. Na afloop werd er kameraadschappelijk met elkaar de nodige drankjes ge-
dronken om de verloren gegane vocht werd aan te vullen.

Ondertussen werd een grandioos koud- en warmbuffet klaargemaakt waarvan na afloop
bleek dat er misschien wel 100 personen van hadden kunnen eten.
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Na het eten werd de prijsuitreiking gedaan door
Jan Terpstra. Na ingewikkelde berekeningen bleek
toch dat De Toekomst het beste had gescoord
ondanks afwezigheid van een aantal prominente
leden.

Chris Wenneker nam deze bokaal dus ook graag
in ontvangst en gaf aan TTV. Stedebroec een
“mini-bloemkoolbokaal” waar we in Lochem een
jaar tegen aan hadden gekeken omdat deze trofee
vastgeplakt zat op de tapkraan van de bar.

De gastheren hadden zelfs gezorgd voor enkele
“taxi’s” om de moegestreden Toekomst-leden met
een aantal leden van TTV. Stedebroec naar het
overnachtingsadres te brengen. Uiteraard werd
daar nog heel lang en tot in de groter geworden
uurtjes nagepraat.

De volgende morgen vertrokken,  Peter van Ark, Mirko Egbers, Erna Eilers, Henk Franssen,
Bep Geverink, Laus Halsema, Patrick van Laarhoven, Chris Schuiling, Elma Spruit, Joop
Stokvisch, Jacqueline Vos, Chris Wenneker en Geert Zeelte na een zeer rijkelijk gevulde
ontbijttafel verzorgd door de familie Halsema, moe maar zeer voldaan en uitgezwaaid door
een aantal leden van TTV. Stedebroec weer 140 kilometer oostwaarts. Afgesproken werd nog
wel dat deze uitwisseling zeer zeker op het programma zal blijven staan van beide
recreantengroepen.

Chris Wenneker

Verslag uitwisseling met Stedebroec (3)
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Verslag Jeugdkamp - De Toekomst & Torenstad (1)

Op vrijdag 25 juni gingen we al vlot van start. Het inpakken in Zutphen ging snel en eerder
dan gepland stonden we al in Lochem bij de Jan Wissink Hal om de tenten en andere

materialen in te pakken. Toen door naar “De Vrolijk”.
Daar aangekomen hebben we eerst de boodschappen weggeruimd en (heel belangrijk) koffie
gezet. Daarna zijn we begonnen met het opzetten van de tente

Rond 4 uur stond alles op zijn plek en kon de jeugd komen. Die kwamen vanaf kwart voor 5
binnen (helemaal bepakt) en iedereen vond al snel zijn plekje in de tenten.
Na het avondeten (soep met broodje knakworst en yoghurt of vla voor toe) en natuurlijk de
afwas, was het tijd voor het kennismakingsspel. Jolien had hiervoor een flinke bol wol meege-
nomen. We gingen in een kring staan en gooiden de bol wol over. Zodra je hem ving, moest je
iets over jezelf vertellen. Zo konden we snel met elkaar kennis maken en wisten we ook de
namen van iedereen. Mooi bijeffect was dat alle draden net een “laserbeveiliging uit een
misdaadfilm was”.
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Verslag Jeugdkamp - De Toekomst & Torenstad (2)

Daarna was het tijd voor een oude bekende:
levend stratego. Nadat dit helemaal uitgespeeld
was, was het tijd voor het smokkelspel. De jeugd
werd in groepjes verdeeld en kreeg (nep)geld mee.
Hiermee moesten ze bij de smokkelaars Jolien en
Kim iets kopen (sjaaltjes, riemen, sokken, haar-
banden) en dit weer doorverkopen aan Jacqueline,
Cissy en Ria. Jolien en Kim liepen op de camping
rond en Jacqueline en haar team zaten op het
“basiskamp”. Ondertussen liep ook de “politie”
Remco en Laurens rond. Als de jeugd met smok-
kelwaar gepakt werd, moesten ze dit afgeven. Dan
konden ze dus geen winst maken. De bedoeling
was natuurlijk om zoveel mogelijk winst te maken.
Dit werd bereikt door de meest fantastische verha-
len. We hebben sjaaltjes van Beyonce en riemen
van Lady Gaga te koop aangeboden gekregen.

Toen we hiermee klaar waren, hebben we nog even wat gedronken en chips gegeten. Daarna
kon iedereen langzaam naar zijn/haar tent gaan. Maar er zou niet veel geslapen worden…
Remco had Jacqueline en Laurens ontbijt op bed beloofd. Dit kregen ze ook: ’s nachts om 4
uur had Remco eieren met kaas en een kopje thee klaar.
Jacqueline heeft het zich goed laten smaken. Zo goed, dat ze ’s ochtends niets meer hoefde.
Ook de jeugd had niet zo goed geslapen. Kwam dat door het kampgevoel (op kamp ben je
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Verslag Jeugdkamp - De Toekomst & Torenstad (3)

niet om te slapen) of omdat Remco ’s nachts om 5.00 uur ging voetballen?
Na het ontbijt op zaterdagochtend (ook weer lekker buiten) waren ook onze daggasten gearri-
veerd. Toen zijn we eerst maar gaan zwemmen bij het meertje. Een aantal dook enthousiast
het water in maar enkele anderen vonden het toch nog wat fris en hielden het bij zonnebaden.
Het zou erg warm worden, en daarom is besloten om de zeskamp maar in te korten tot een
tweekamp met waterspelletjes.

Na de lunch had Jacqueline met hulp alle waterballonnen gevuld. Er werd een spel lijnbal
gespeeld (wie de ballon liet vallen, of als de ballon kapot ging, was het een punt voor de
tegenpartij). Daarna nog even buikschuiven op een groot stuk zwart plastic met veel zeepsop.

Als dat gedaan is, kun je je maar het beste even afspoelen in het meertje. Het merendeel van
de jeugd zocht daar dan ook weer verkoeling. Een aantal bleef in het “basiskamp” om een
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spelletje te doen in de schaduw of toch maar even een dutje…
Jacqueline en Laurens waren inmiddels het bos in gegaan om voor ’s avonds een speurtocht
uit te zetten. Ook werd door Jeroen van ’t Vöske alles voor een geslaagde barbecue geleverd.
Rond 18.00 uur waren we allemaal weer droog of uitgeslapen en konden we heerlijk smullen
van alle salades, stokbrood met kruidenboter en sateetjes, karbonades, worstjes en hambur-
gers. Natuurlijk bleef er weer wat over, maar er zijn er een aantal die een hapje voor tussen-
door wel lekker vinden.

Verslag Jeugdkamp - De Toekomst & Torenstad (4)

Toen het eten gezakt was, is de jeugd in groepjes verdeeld en gingen ze onder begeleiding de
speurtocht lopen. Onderweg waren een heleboel vragen opgehangen en ook moest je iets
meebrengen wat je in het bos vond. (niet plukken). Alle groepen konden de route goed volgen,
die met lintjes was uitgezet. Alleen groep 4 o.l.v. Remco was verdwaald (althans dat zeiden
ze). Toen we net op het punt stonden om ze dan toch maar op te gaan halen, stonden ze om
het hoekje bij de ingang van de camping…. Met een oude autoband die ze gevonden hadden
in het bos.
Nadat de jury alle antwoorden had bekeken, had groep 1 gewonnen. Als 2e was groep 2
geëindigd, groep 3 als 3e en groep 4 als laatste (hoe kun je het voorspellen?). Iedereen mocht
een cadeautje uitzoeken die Cissy gekocht had. Gelukkig zat er ook doucheshampoo bij,
want dat waren sommige vergeten. Andere kozen voor tennisrackets en andere spelletjes.
Inmiddels hadden ook Koen en Colin aan onze buitentafel aangeschoven. De jeugd kon er
gezellig bij komen zitten of iets voor zichzelf doen op ons veld of in de tenten. Later op de
avond werden er nog spelletjes gedaan in “de hut”.

De tweede nacht sliep iedereen beter. Na een ontbijtje met eitje in de zon gingen we nog een
laatste keer zwemmen. (I.p.v. het geplande klootschieten). Remco, Kim en Cissy begonnen
alvast met het afbreken van de tenten.
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Verslag Jeugdkamp - De Toekomst & Torenstad (5)

Na nog een laatste gezamenlijke lunch was de tijd alweer gekomen om naar huis te gaan.
Iedereen werd opgehaald en daarna kon de leiding ook het laatste beetje opruimen en de
route in omgekeerde volgorde naar huis afleggen.

Helaas hebben gedurende het weekend een aantal kinderen het kamp verlaten. Waren niet
lekker (was ook wel erg warm) en erg vermoeid (einde schooljaar). Ondanks dat kunnen we
terugkijken op een geslaagd kamp met kan-niet-beter weer op een schitterende locatie.

Enkele reacties van de jeugd:
Amber: ik vond het heel erg leuk! De barbecue het leukst! Zwemmen was ook leuk! Speur-
tocht was heel erg leuk!
Kimberley: het was leuk op kamp. De spelletjes vond ik het leukst, maar het zwemmen vond
ik ook leuk. Het is jammer dat we naar huis moeten.
Ruben: Ik vond het een leuk kamp. Hele leuke activiteiten. Zwemmen, waterballonnen gooien
en een speurtocht. De eerste dag heb ik niet geslapen. En we hebben lekker gegeten, toppie.
En een mooie plek in het bos. Doei.
Colin: ondanks de weinige nachtrust door dhr. Versteeg, was het wederzien met mijn oud top
coach Vos fantastisch, samen met het voetballen, kaarten en zwemmen met de jeugd.
Rogier: Het smokkelspel was leuk en barbecueën. De eerste nacht heb ik 2 uurtjes geslapen.
De tweede nacht heb ik heeeeeeeel lekker geslapen.
Celeste: Het was leuk. Grappige spelletjes als buikschuiven en lijnbal. Het eten was ook wel
lekker. Alleen had *** een puinhoop gemaakt in de tent. We deden ook een speurtocht; was
wel geinig. Ook jammer dat er veel kinderen naar huis gingen. Verder leuk.
Daphne: Ik vond het kamp heel leuk. Erg gezellig. Jammer dat ik er vrijdag niet was. Maar
zaterdag was het heel leuk en het zwemmen ook! Op zondag was het ook heel leuk, alleen
jammer dat we dan weer naar huis moesten. Verder was het echt heel leuk! Super!
Peter: Het was een gezellig weekend en een leuke sfeer. Vooral het buikschuiven. Bij de
speurtocht waren wij als laatste en deden samen met Remco dat wij verdwaald waren.
Emiel: Het was een vrolijk en gezellig kamp. We hebben de eerste nacht niet zoveel gesla-
pen, maar de knakworst was heel lekker.
Jolijn: Het was leuk: met het water lijnbal en de speurtocht en dat de speurtocht door het park
en eigenlijk alle spellen en het kamp zelf. Stomme dingen: dat onze tent een rotzooi was. Dat
David water naar binnen spoot en Pepijn onze slaapzak heeft gejat.
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Opleidingen NTTB
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Barrooster competitiedagen najaar 2010

Vrijdag        10  September    J.Schoolderman + J.Beekmans.
Vrijdag        17  September     J.Veltmaat + E.Driessen.
Maandag     20  September     G.Oudt.
Vrijdag        24  September     R.Broeke + M.Fleming.

Vrijdag         1  Oktober          G.Hofland + A.Horstman.
Maandag     4  Oktober           R.Swaters.
Vrijdag         8  Oktober            H.v.d. Lande + G.v.Zwieten.
Vrijdag       15  Oktober           J.Zonneveld + R.v.Mourik.
Vrijdag        22  Oktober          S.Bouck.
Maandag    25  Oktober          J.Vreeman.
Vrijdag       29  Oktober          A.Enterman + C.Wenneker

Aanvang bardienst: Maandag / vrijdag    19.15 uur

Sleuteladressen: Harry Albers, Kopermolenring 22/ Jan Bouwmeester, Stalkaars 8

Copy voor het clubblad

Gaarne per e-mail: redactie@lttcdetoekomst.nl
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