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Redactioneel Agenda

21 December Kennismakingsles tafel-
tennis groep 4 (09:30 - 11:30 uur)

29 December Oliebollentoernooi

30 December Scholieren tafeltennis-
toernooi (groep 5, 6, 7 en 8)

30 December disco-avond...

2011

07 Januari Nieuwjaarsreceptie

08 Januari Tafeltennisfestival te Geldrop
TTV Unicum

16 Januari Clubkampioenschappen Senio-
ren en Jeugd

06 februari Winterwandeltocht met stamp-
pot buffet

30 maart Voorrondes om de Ben
Wenneker bokaal (recreanten toernooi)
aanwezig 20:15 uur

13 april Finalerondes om de Ben
Wenneker bokaal (recreanten toernooi)
aanwezig 20:15 uur

22 april Paaskaarten, aanwezig 19:00
uur

in dit nummer een uitgebreid verslag van de
algemene ledenvergadering.

Tijdens de jaarlijkse ledenvergadering van de
Toekomst nam Albert Enterman afscheid als
voorzitter en werd hij benoemd voor al zijn
werk voor de vereniging, tot Lid van Verdien-
ste. Ook Lid van Verdienste werd Irene Faber
voor haar inspanningen voor de tafeltennis-
jeugd van onze club.
3 nieuwe bestuurleden namen zitting in het
bestuur waaronder Jonn van Zuthem secre-
taris, Chris Schuiling bestuurslid en de
nieuwe voorzitter Gert Mogezomp.

Ook kunt u lezen dat Chris Wenneker door
de NTTB gekozen is tot tafeltennisvrijwilliger
van 2010 (binnenkort zijn de radio-uitzendin-
gen (achterhoek-fm en kro radio1 journaal)
alsmede hetgeen is uitgezonden op graaf-
schap-tv te zien cq te beluisteren via De Toe-
komst website www.lttcdetoekomst.nl)

In dit goed gevulde kerstnummer natuurlijk
ook de eindstanden, percentages van de se-
nioren en jeugd en de voorlopige teamindeling
voor het volgend seizoen.
5 teams werden er kampioen.
Het eerste promoveerde naar de landelijke
klasse.
Bij de jeugd werd Rutger Carelse 3e bij een
officieel A toernooi.
3 Toekomstleden bereiden zich voor met
hoofdcoach Mirko Egbers van Team NL op
de Special Olympics World Summer Games
in Athene. Ook hiervan volop informatie in dit
nummer.

De redactie ontving ook mooie verslagen van
het visspektakel aan de Berkel, de sinterklaas-
viering van de ALTC, en de jaarvergadering
van de club van 100.
Bedankt allen voor het leveren van de copij!!
Tot slot wens ik u namens de redaktie pret-
tige kerstdagen en een gelukkig en sportief
2011 toe.

Bart Ebskamp
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Verslag Franse Avond

Nadat we in onze sportkleding waren geglipt en even rustig genoten hadden van een
heerlijk kopje koffie werden we door Chris Wenneker en de zijnen verwelkomt op de

Franse avond. We kregen om het ijs te breken gelijk de keuze uit een aantal heerlijke alcoholi-
sche versnaperingen gevolgd door een uitermate ingewikkelde uitleg van een potje tafeltennis
in de vorm van een dubbelspel.

Over het prijzengeld is niet gesproken en ik weet ook niet of er uiteindelijk een winnaar bekend
is gemaakt. Na het tafeltennissen werden we verzocht om naar buiten te gaan en ons te
wagen aan een spelletje jeu de boule.

Na ook hier een veel te ingewikkelde uitleg te hebben gehad (het gaat er gewoon om wie de
grote bal het dichtst bij de kleine gooit) mochten we ons gaan wagen aan een tak van sport

die vooraf toch een stuk gemakkelijker leek
dan uiteindelijk bleek.

Eenmaal klaar met gooien zijn we weer naar
binnen gegaan om ons daar tegoed te doen
aan een aantal heerlijke hapjes in buffet
vorm. Weet niet wie ze gemaakt heeft maar
complimenten aan de Chef!
Verder hebben we genoten van niet al te
veel borrels en vooral van elkaars gezellig-
heid!
Al met al een hele gezellige avond die we
zeker over moeten doen……

Sander Schoolderman
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Verslag Algemene ledenvergadering (1)

Op een goed bezochte ledenvergadering - ongeveer dertig leden waren aanwezig - legde
het bestuur verantwoording af over het afgelopen jaar en werd er naar de toekomst

gekeken. Net als in de voorgaande jaren gaf voorzitter Albert Enterman antwoord op de vraag
hoe De Toekomst ervoor staat. Financieel gaat het de club goed, maar ook dit jaar baart het
afnemend ledental zorgen. Bleek tijdens de ALV van vorig jaar dat 16 leden de club hadden
verlaten, dit jaar zijn dat er weer 6. Er zijn nu in totaal 157 leden. Het aantal senioren is welis-
waar licht gestegen - van 133 naar 141, onder meer omdat enkele junioren zijn door-
geschoven -, maar bij de jeugd is het aantal leden afgelopen jaar bijna gehalveerd: van 30
naar 16!

Het aantrekken van nieuwe jeugdleden heeft zowel bij onze club als ook bij de NTTB, want
ook bij andere verenigingen gaan veel jeugdleden weg, de hoogste prioriteit. Wie jeugd heeft,
heeft immers toekomst. Enkele betrokken leden - onder wie Frans Snijder en Gerrit Hofland -
gaan samen met trainer Remi Beelen een werkgroep vormen en deze komt binnenkort met
concrete voorstellen. Ondertussen zitten de heren niet stil. In de Kerstvakantie - op woensdag
29 en donderdag 30 december - zal er een scholierentoernooi worden georganiseerd en
vanaf 17 oktober kan er op de zondagochtend van tien tot twaalf uur ‘in gezinsverband’ onder
leiding van Frans extra getraind worden.

De rommel in de speelzalen blijft problematisch. Veel glaswerk - dat eigenlijk helemaal niet
mee naar binnen mag worden genomen - en bordjes blijven daar liggen. Dit tot ergernis van
de leden die de daaropvolgende dag(en) mee worden geconfronteerd. Het schoonmaak-
rooster verloopt daarentegen goed. Schoonmaakdiensten kunnen natuurlijk geruild worden,
maar stel je ‘collega’s’ daar dan wel even van op de hoogte.

Nadat de jaarverslagen van de secretaris en de penningmeester waren gepasseerd, maakte
de voorzitter bekend dat de kascommissie de jaarrekening had gecontroleerd en had goedge-
keurd. Vervolgens werd de contributie voor 2011 vastgesteld. Sinds 2008 is deze niet meer
verhoogd, dit terwijl ondertussen wel alles duurder is geworden. Het voorstel deze bijdrage
per 1 april 2011 voor zowel senior- als juniorleden met 1 euro per maand te verhogen werd
aangenomen. Theo Beening is bereid gevonden de plaats van Chris Schuiling over te nemen
in de kascommissie.

Twee leden werden door het bestuur benoemd tot lid van verdienste. Irene Faber voor haar
jarenlange inzet als trainster van onder meer de jeugd en scheidend voorzitter Albert Enter-
man - voor hem was het een complete verrassing! - voor onder meer de afgelopen negen
jaar dat hij de club leidde. Albert blijft overigens actief voor onze club, hij verzorgt de leden-
administratie.

In het bestuur moest een drietal leden worden vervangen. De zetels van Ellen Simmelink
(secretariaat) en Bart Ebskamp (lid) - die beiden wegens privéomstandigheden helaas het
bestuur al eerder hadden moeten verlaten - worden vanaf heden ingenomen door respectie-
velijk Jonn van Zuthem en Chris Schuiling. Na de bestuurverkiezing - de drie nieuwe leden
werden met een unanieme meerderheid van stemmen verkozen - gaf Albert de voorzitters-
hamer over aan Gert Mogezomp, die met verve de afsluitende rondvraag leidde.

Daarin kwam onder meer de status/functie van de zaal ter sprake. De afgelopen jaren heb-
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ben geregeld mensen gevraagd of zij de kantineruimte zouden kunnen huren. Weliswaar
heeft de Jan Wissinkhal officieel de status van ‘buurthuis’, helaas mogen er door leden en/of
derden geen feestjes (zoals verjaardagen, jubilea) en dergelijke worden gehouden. Alle activi-
teiten moeten namelijk een sportief karakter hebben, met andere woorden: deze moeten in
het teken staan van de sport(en) die in verenigingsverband worden beoefend.

John van Zuthem

Verslag Algemene ledenvergadering (2)

Het moment van wisseling van voorzitter: Albert Enterman draagt, aan
de kersverse voorzitter Gert Mogezomp, de voorzittershamer over.

Copy voor het clubblad

Gaarne per e-mail: redactie@lttcdetoekomst.nl
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Lid van verdienste Albert Enterman

Albert Enterman is tijdens de algemene ledenvergadering op 21 oktober 2010 benoemd tot
lid van verdienste.

De motivatie van het bestuur voor het benoemen van Albert Enterman als Lid van Verdienste
is:
- het 9 jaar als voorzitter zijnde leiding geven aan de club (2001-2010).
- mede door toedoen van Charlotte en Albert lopen alle competitiespelers er netjes bij in een
clubshirt.
-Albert was en is op vele fronten bezig binnen de vereniging: het draaien van bardiensten, het
jarenlang schoonmaken, begeleiden van jeugdteams en bezoeken van diverse externe verga-
deringen.

Lid van verdienste Irene Faber

Irene Faber is tijdens de algemene leden-
vergadering op 21 oktober 2010 benoemd tot
lid van verdienste.

Het bestuur vindt dat Irene deze benoeming
toekomt omdat zij zich al jarenlang met
grootte toewijding inzet voor de jeugd bij de
Toekomst.
Ze is mede verantwoordelijk voor de groei van
de jeugd enkele jaren geleden en het jeugd
beleid dat hieraan ten grondslag ligt.

Helaas was Irene tijdens de ledenvergadering
verhinderd om de bloemen en oorkonde in
ontvangst te nemen.

Gelukkig gaat Albert niet
verloren binnen de club: hij
gaat n.l. de leden-
administratie beheren wat
dan weer veel werk scheelt
voor de secretaris.

Lid van verdienste
Albert Enterman
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3 nieuwe bestuursleden bij  De Toekomst

Op donderdag 21 oktober werd in het onderkomen van L.T.T.C. De Toekomst aan de
Koedijk te Lochem de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering gehouden.

Een belangrijk punt op de agenda was de bestuursverkiezing.
Aftredend en niet herkiesbaar waren Bart Ebskamp en de voorzitter Albert Enterman.
Ook werd nog afscheid genomen van de secretaresse Ellen Simmelink die wegens
gezondheidsproblemen niet meer in staat was haar taak te vervullen. Gelukkig kon in alle
vacatures worden voorzien.
Gert Mogezomp wordt de nieuwe voorzitter, Jonn van Zuthem secretaris en Chris Schuiling
bestuurslid.

vlnr: John van Zuthem (secretaris), Chris Schuiling en Gert Mogezomp (voorzitter)

Hun verkiezing werd met applaus van de aanwezigen begroet. Speerpunt van het nieuwe
Bestuur zal het jeugdbeleid worden. Op korte termijn zullen daarin een aantal belangrijke
beslissingen moeten worden genomen.
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Chris Wenneker beroemde vrijwilliger (1)

Overgenomen uit de Stentor: door Gerrit Jan Riedstra. dinsdag 07 december 2010

'
LOCHEM - "Oh ja, en de visparty ook nog..." Chris Wenneker schiet al pratend steeds meer
activiteiten te binnen.
Hij zou haast vergeten dat hij in tafeltennisland zo'n beetje de beroemdste man moet zijn, in
ieder geval de bekendste vrijwilliger.

s Lands beroemdste tafeltennisvrijwilliger Chris Wenneker aan het werk bij het
Lochemse De Toekomst. foto Jan Houwers

Landelijk is hij namelijk verkozen tot tafeltennisvrijwilliger van het jaar.
Hij was al genomineerd, maar moest concurreren met iemand uit Rotterdam en een vrijwilli-
ger uit Amsterdam.
Internetstemmen zouden de eindstrijd beslechten.

Een verloren strijd zou je haast zeggen, gezien de bevolkingsdichtheid daar en hier.
 Maar afgelopen weekeinde overdonderde het nieuws hem en zijn club dat 66.000 stemmen
op hem waren uitgebracht. Op een totaal van 102.000 stemmen is dat een aardverschuiving.

Maar als je met Wenneker daarover wil praten gaat het gesprek al snel over zijn club. Hij is er
zo'n jaar of vijftien actief. Destijds was het wat rumoerig in de club, bestuursfuncties waren
vacant en Wenneker meldde zich.
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Het was niet het enige gat waar hij in sprong. Hij is verantwoordelijk voor de recreanten, de pr,
beheert het secretariaat van de club van honderd, draait bardiensten, regelt de schoonmaak
en organiseert activiteiten.

Ook onder het schooltafeltennistoernooi, dat enige jaren door een gebrek aan vrijwilligers niet
doorging, zette hij zijn schouders.

Hij heeft het van zijn vader, zou je kunnen zeggen. Die was het in ieder geval die hem aan het
tafeltennissen bracht. De man speelde op dinsdagochtend en woensdagavond en bracht
bovendien nog de energie op om de spelers te rijden toen De Toekomst landelijk speelde.

Over de inzet van vrijwilligers heeft De Toekomst overigens niet te klagen, vindt 's lands
beroemdste tafeltennisvrijwilliger. Ze komen niet vanzelf meteen op de klussen af, je moet
mensen wel persoonlijk benaderen. Bij De Toekomst is niemand te beroerd om de handen uit
de mouwen te steken als dat nodig is.

"Er zijn altijd wel mensen die de kar trekken, en die nemen anderen dan weer mee. De
schoonmaak was een probleempje. De ploeg die het de laatste jaren deed moest eens in de
vier weken opdraven. Dat is te veel. Nu hebben we een schoonmaakrooster, en hoef je maar
drie keer per jaar. Dat gaat prima." Dat de toekomst van De Toekomst er rooskleurig uitziet,
dat staat buiten kijf, vindt Wenneker. Het eerste speelt weer landelijk, in de derde divisie en
het tweede en derde zitten hoog op regionaal niveau. Het afgelopen seizoen waren er vijf
kampioenen.

Maar de gedachten van Wenneker dwalen al snel weer af. Want in 2012 staat het zestigjarig
bestaan van de club op het programma. En vanochtend zijn tien vrijwilligers druk in de weer
met de kerstversieringen in de kantine van de hal aan de Koedijk.

En dat brengt hem op de verschillende feesten die De Toekomst houdt. Het gesprek gaat niet
meer over tafeltennis, maar over bloemkool, tapas, Indische avond, een cocktailworkshop, de
visparty, de likeurproeverij. Het hoort er allemaal bij.

(overgenomen uit de Stentor red.)

Chris Wenneker beroemde vrijwilliger (2)

De motivaties om op Chris te stemmen waren de volgende:
Deze warme, bescheiden en innemende persoonlijkheid is al enkele decennia een begrip
binnen de vereniging.
Als vrijwilliger is hij van onschatbare waarde.
Chris is voorzitter van de recreantencommissie en actief algeheel bestuurslid.
Daarnaast organiseert hij een keur aan evenementen zoals clubuitjes, wadvissen, wijn-
proeverijen, toernooien enz.
De "Beer van Lochem” doet aan sponsorwerving en organiseert voor deze groep ook diverse
evenementen.
Trouw supporter, zelf spelen, bardiensten draaien en in het clubblad schrijven: niks is voor
deze behulpzame en betrokken vrijwilliger te gek!
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Affiche Oliebollentoernooi
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Verslag Retourtje Zoetermeer  (1)

Met een overweldigende meerderheid is Chris Wenneker afgelopen weken verkozen tot
NTTB-tafeltennisvrijwilliger van het jaar 2010. Liefst 66.000 mensen namen de moeite

via het internet hun stem op onze Chris uit te brengen. Waar een kleine regio groot in kan zijn.
Helaas werd de uitslag pas een paar dagen voor de huldiging bekendgemaakt, toch reisden
zondagmorgen 12 december dertien De Toekomst-leden af naar Zoetermeer.

De NTTB organiseerde daar de Masters waar alle Nederlandse toppers en buitenlandse
spelers uit de Eredivisie acte de présence gaven.

Na vier mooie halve finales, die Chris met Annerein vanuit de ‘VIP-loge’ mochten aanschou-
wen, vond de huldiging plaats.
Vanaf de tribune - de clubvlag trots gedrapeerd over de reling - juichten we onze kelen schor.
Daarna keken we gezamenlijk naar de finales.
 Bij de dames nam Li Jiao het op tegen Li Jie, het werd 4-2. Daarna troffen in de herenfinale
Barry Wijers uit Barendrecht en Boris de Vries, die speelt voor het Hattemse Smash’70,
elkaar. De negentienjarige Boris, duidelijk favoriet bij de toeschouwers uit Lochem en omstre-
ken, wist een 3-0 achterstand om te zetten in een 3-4 overwinning.
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Verslag Retourtje Zoetermeer (2)

Na de finale reden we terug naar onze
vertrouwde Achterhoek. Ondertussen had-
den we flinke trek gekregen.
Bij clublid Chung Yung (Peter) Pan - die
beloofde binnenkort weer eens langs te
komen - haalden we vier maal maandmenu
B met wat kroepoek.
In de Jan Wissinkhal namen we onder het
genot van een glaasje nog even de zeer
geslaagde dag door. Chris en Annerein
nogmaals bedankt!.

John van Zuthem

Foto hierboven. De 3 genomineerden

Hallo allemaal,
De Belangstelling voor de verkiezing vrijwilliger NTTB 2010 is nog steeds groot,
gisteren intervieuw voor de Stentor (vandaag in de krant met foto, al staan er een paar dingen
in die niet juist zijn weergegeven), vanmorgen druk doende met Mimi Zweers, Erna Eilers,
Liesbeth en Wim Kok om de kantine in kerstsfeer te brengen, werd ik gebeld door de redactie
van KRO Radio Journaal en even later kwam Graafschap TV binnenvallen om wat opnamen
te maken. Deze worden vanavond om 18.00 uur uitgezonden.
Iedereen die zijn of haar stem op mij heeft uitgebracht, hartelijk bedankt.
 m.v.g.  Chris Wenneker

(Een mail die Chris rondstuurde enige dagen na de bekendmaking

Foto hieronder.
Chris en Annerein praten nog even na met

degene die Chris huldigde: Hans  van
Haaren (Hoofdbestuurlid NTTB)
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Zondagmorgen tafeltennis

Sinds enige tijd loop ik rond met het idee
om op zondagmorgen weer de moge-

lijkheid te creëren om voornamelijk in ge-
zinsverband te kunnen tafeltennissen.
Deze gedachte wordt versterkt door het
gegeven, dat veel van onze jeugdleden de
laatste tijd nauwelijks op de doordeweekse
training verschijnen, omdat ze gewoon veel
te druk zijn met huiswerk en toetsen.
Uiteraard gaat school voor en de keuze
voor het huiswerk is begrijpelijk en verklaar-
baar.
Dit komt natuurlijk niet hun prestatie ten
goede in de competitie wedstrijden en dat is
niet erg stimulerend voor de motivatie.
Om juist de jeugd maar ook hun ouders en
opa's en oma's de kans te geven wat extra
vrijblijvend te spelen of misschien gericht te
trainen stel ik voor om de hal open te stellen
op zondagmorgen van zeg maar 10.00 tot
12.00 uur. Ze kunnen dan helaas niet zo
heel lang uitslapen, maar daar staat veel
gezelligheid tegenover.

Van het bestuur heb ik voorlopig fiat gekre-
gen om te kijken of hier voldoende belang-
stelling voor is.
A.s. zondag 17 oktober, wil ik daar al mee
beginnen, maar dan verwacht ik wat hulp
van ouders en/of clubleden, omdat ikzelf
privé training ga geven aan een jeugdlid, die
dus de doordeweekse training niet kan
volgen om eerder genoemde redenen.
Ik ga er eigenlijk van uit, dat er juist van de
kant van ouders best wel belangstelling is
om eens samen met hun zoon of dochter
te kunnen spelen en dus ook als ze nog
geen lid zijn. Ook vriendjes en vriendinne-
tjes zijn
welkom om eens te komen kijken en mee-
spelen.
Reacties of aanvullende ideeën zijn van
harte welkom bij mij of het bestuur.
Bij voorbaat dank.

Met vriendelijke groet,
Frans Snijder LVV

*   Bep laatst niks vermoedend naar het
dorp Laren reed en toen onderweg zag ze
Laus ineens in een tuin staan wroeten om
allemaal zaden er in te stoppen. Natuurlijk
was Bep even gestopt voor een praatje en
ze beloofde aan Laus dat ze de groei van
de plantjes wel een beetje in de gaten zou
houden. Daar ze er toch regelmatig langs
komt.
*   We van de zomer een gezellig dagje uit
zijn geweest met de ALTC naar de Veluwe.
We een leuke toer met een huifkar hebben
gemaakt. We de hele tijd moesten kijken
naar de kont van het paard.
Er na het eten een boswachter kwam die
van alles ging vertellen over de dieren en
planten op de Veluwe. Het voor menigeen
wel moeite koste om zijn ogen los te hou-
den, we volgend jaar misschien voor som-
migen na het eten eerst maar een middag
dutje in moeten lassen. Het verder wel een
zeer gezellige en geslaagde dag was.
 *   De dochter van Liesbeth Kok (Marian)
klaagde dat haar moeder zaterdags niet
kon oppassen omdat ze zondags een dagje
uit ging met de recreanten.
Marian aan Bep vroeg of dat uitstapje in het
vervolg niet anders gepland kon worden,
Bep toen aan Marian vertelde dat Liesbeth
zelf in de organisatie zit.
 *   Sinterklaas weer is geweest, dit jaar
kwam hij op skeelers, de vrouw  van Sinter-
klaas dit nog niet zo'n goed idee vond, maar
Sinterklaas  daar niet naar luisterde.
Het weer een erg gezellige avond was,
jammer alleen dat ze tegenwoordig nie-
mand mee nemen naar Spanje, Bep nog
wel iemand had geweten.
 *   Ben en Coos al 60 jaar met elkaar
getrouwd zijn, wat een eind en beide nog zo
actief bij de tafeltennis. Bep en Toos nog
heel wat jaren voor de boeg hebben om die
60 jaar te halen. Toos tegen die tijd dan
ongeveer 93 jaar zal zijn.
*   Bep en Toos iedereen fijne feestdagen
willen toe wensen en een gezond en spor-
tief 2011 met veel tafeltennis plezier.

WIST U DAT…
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Afgelopen woensdag (03-11-2010 om 20:00 uur) bracht een delegatie (Michel Martijnse
(hoofd van de Nederlandse afvaardiging ) en zijn assistent (Natascha Bruers) van de

Special Olympics World Summer Games onze vereniging een bezoek.

Dit bezoek heeft L.T.T.C. De Toekomst te danken aan het feit dat 3 spelers en 1 coach van de
club geselecteerd zijn om deel te nemen aan de Special Olympics World Summer Games.

Be a Fan of Team NL!
Nederland mag met 87 sporters deelnemen aan de World Summer Games in Athene waar-
van 3 van De Toekomst geselecteerd zijn voor Team NL.
De spelers Erwin Stegeman, Marina van der Zee en Geert Zeelte vormen samen met speels-
ter Tatjana Hinz afkomstig van De Brug uit Groningen en coach/begeleider Mirko Egbers (De
Toekomst) het tafeltennisteam welke Nederland gaat vertegenwoordigen.

Het doel van het bezoek was het informeren van ouders/verzorgers/spelers/coach en duide-
lijkheid te geven over wat de organisatie van de vereniging verwacht (aanloopplan,  trainings-
plan). Naast het bekijken van een stukje van de training was de bedoeling dat de ouders/
verzorgers van de spelers met elkaar kennismaakten.

Op de foto links: Nathascha en rechts Michel (in het midden Ragna)

Bezoek special olympics delegatie (1)
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Na een warm onthaal werden beide meteen aan “het werk” gezet door trainster Esther
Wissink om tegen elkaar te tafeltennissen.

Bezoek special olympics delegatie (2)

Intussen werden de geselecteerde spelers Erwin Stegeman en Geert Zeelte (Marina van der
Zee was niet aanwezig vanwege een operatie aan haar heup) door dagblad De Stentor aan
een interview onderworpen.

Om 20:30 uur werd er onder leiding van Esther getraind. Na de training, welke een uur duurde
was er een bijeenkomst in de bestuurskamer, waar naast de spelers (Erwin en Geert) de
delegatie (Michel en Natascha) de hoofdcoach van het Nederlandse tafeltennisteam (Mirko
Egbers) ook aanwezig waren: de partners van Geert en Marina, de ouders van Erwin, 2
afgevaardigden van het bestuur (Jacqueline Vos en Gert Mogezomp (voorzitter)), de finan-
ciële manager (Jan Wissink) met zijn vrouw (Iet), een afgevaardigde van de Aangepaste
Sporters commissie (Arie Pater) en de trainster (Esther).

Na een welkomswoord en voorstelronde door Mirko nam Michel het woord om de weg naar
de Special Olympics uit te leggen aan de aanwezigen en wat er voor de spelers, coach en
ouders/partners allemaal te wachten staat tijdens (en ook na) de Special Olympics). Hierna
voerde Natascha het woord om in te gaan op een aantal sporttechnische zaken.

Na alle uitleg kregen de aanwezigen de gelegenheid om vragen te stellen, waar menigeen
gebruik van maakte. Aan de bijeenkomst kwam tegen 23:00 uur een einde.

De volgende bijeenkomst (een kennismakingsweekend) voor de gehele Nederlandse ploeg
(87 sporters (uitkomend in 12 disciplines), 23 coaches head of delegation, de assistent van
de head of delegation en ploegarts) zal op 20 en 21 november te Esbeek (Brabant) plaats
hebben.

Mirko Egbers
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Verslag kennismakingsweekend team-nl (Special Olympics)

Op 20 en 21 november vond het kennismakingsweekend voor de Special Olympics World
Summer Games in Athene plaats. ’s Werelds grootste sportevenement in 2011.

87 sporters met een verstandelijk handicap ontmoeten voor het eerst de andere sporters van
Team NL in voorbereiding op weg naar goud.
Voor het Nederlandse tafeltennisteam (Erwin Stegeman en Geert Zeelte (van onze vereniging)
en Tatjana Hinz van De Brug uit Groningen was het een spannend weekend. Helaas kon
Marina, aangezien ze nu aan het revalideren is van een nieuwe kunstheup welke ze heeft
gekregen, niet bij dit weekend aanwezig zijn.

De deelnemers werden om 10.00 uur verwacht in Esbeek, waarna zij de ochtend zijn begon-
nen met een kennismakingsspel en een empowerment training van ambassadeur Peter
Faber.
Peter maakte er een boeiend verhaal van en de sporters genoten er zichtbaar van.
Met de yell die zij leerden moet goud mogelijk zijn tijdens de World Summer Games:

‘Ik kan het. Ik wil het. Ik doe het. NU!’

Na de lunch was er een ‘vraag maar raak’ sessie met oud topschaatser en ambassadeur
Carl Verheijen, waarbij de sporters Carl het hemd van het lijf mochten vragen.

Centraal stond de vraag “Hoe bereid ik mij voor op een groot internationaal sportevenement”.
De sporters leerden wat zij moeten eten voor een wedstrijd en hoe zij optimaal kunnen pres-
teren in de hitte van Athene. De tip om altijd een goede warming-up te doen, werd gelijk in de
praktijk gebracht. Op een plein in Hilvarenbeek dansten alle sporters de Sirtaki als warming-
up voor Athene. Hierna gingen de sporters collecteren voor Stichting NSGK (Nederlandse
Stichting voor het Gehandicapte Kind). De collecte bracht maar liefst • 1494,28 op waarvan
60% rechtstreeks naar Special Olympics Team NL gaat.

Na het Diner was het tijd voor een feestje en kon er worden gedanst, waarbij een DJ de
muziek verzorgde.
Na een korte nacht was het op zondagochtend tijd om te sporten. Onder leiding van onder
andere ambassadeur Nelli Cooman, skeelercoach Dick Nap en handbal international Ron
Klemann gingen de sporters bij het Sportcentrum Technische Universiteit in Eindhoven aan
de slag. De sporters hadden er veel plezier in.

Na de lunch waren er diverse
fotosessie's voor de gehele
Olymische delegatie.

Om 16:00 uur was alles opge-
ruimd en werd er weer richting
Lochem vertrokken.

Mirko Egbers

(Hoofdcoach
tafeltennis Team NL)



Toekomst Meppers december 2010

24

Een  cabareteske likeurenavond was ons beloofd. En dat werd het ook.
        Een tafel vol met de lekkerste likeuren, prachtig mooi opgemaakt met alles erop en
eraan, stond ons op te wachten toen we de Jan Wissinkhal betraden.

Verslag Club van 100 (Een cabareteske likeurenavond)  (1)

Voor de tafel stond cabaretier Willem Heuzinkveld van het gelijknamige horecafacilitybedrijf uit
Doetinchem. Hij trakteerde op drankjes met poëtische namen als ‘papegaaiensoep’ of
‘hempje licht op’. Willem vermaakte ons tussen het likeurproeven door met anekdotes over
het ontstaan van de vaak mierzoete drankjes.

Want in de zeventiende en achttiende eeuw was Nederland zwaar onder invloed van het
calvinisme. Zomaar een borreltje drinken was er niet bij; er moest een reden zijn. En als die
niet meteen voorhanden was, werd er wel een bedacht. Gelukkig geloofde men in die tijd
heilig in het bestaan van heksen en vierde het bijgeloof hoogtij, dus moesten zo vaak mogelijk
slechte geesten worden bezworen. En zo kon het gebeuren dat er nu ongeveer vijftig Neder-
landse likeuren bestaan, waarvan er alleen al 23 Oudhollands zijn en dus uit die tijd stammen.

Heel veel spreekwoorden en gezegden die we nu nog kennen, ontstonden in die tijd. Zoals
‘pompen of verzuipen’. Jonge misdadigers werden in een gat vol water gezet en moesten
letterlijk het water weg pompen om het ‘hoofd boven water te kunnen houden’. Ja, die laatste
verzin ik er gewoon bij maar past er wel mooi in, toch?
En het was ook gebruikelijk potten met een kruidenmengsel onder de drempel te begraven
om de kwade geesten buiten te houden. Daarom werden bruiden ook de drempel over gedra-
gen zodat ze niet over de ‘aangetaste’ drempel hoefden te lopen. Overigens komt ook de
uitdrukking ‘drempelvrees’ daar vandaan, zo begrepen we van Willem die het mooi aan elkaar
wist te breien en ons geen moment verveelde.
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Na een half uurtje verhalen vertellen, mochten we aanvallen. Vooral de diverse advocaatjes,
altijd met slagroom, gingen grif van de hand. Ik weet niet of u het weet maar er bestaan sa-
mengestelde en enkelvoudige likeuren. Er zijn likeuren waar meer dan honderd verschillende
kruiden in zijn vermengd. Aan de naam kun je niet zien waarvan het brouwsel is gemaakt.. Dit
in tegenstelling tot de enkelvoudige likeur die duidelijk naar een bestanddeel verwijst.

Na de innamepauze, toen sommigen al duidelijk wat beneveld raakten, was het de beurt aan
de meer pikantere verhalen. Wist u dat Kortjakje van dat leuke kleuterliedje ‘Altijd is Kortjakje
ziek…midden in de week maar zondags niet, zondags gaat zij naar de kerk, met een boek vol
zilverwerk’ etcetera, dat die Kortjakje een prostituee was? Anders had ze dat zilverwerk nooit
bij elkaar kunnen hebben verdiend.
En wist u dat de bekende Beerenburger oorspronkelijk helemaal niet uit Friesland komt maar
uit Amsterdam? Hendrik Berenburg woonde in Amsterdam en Friese schippers die met hun
strontkarren naar Noord-Holland voeren, plachten bij Hendrik altijd hun stront te ‘schudden’.
Of omkeren, dat was kennelijk nodig. Ze dronken dan altijd Hendriks kruidenbrouwseltje dat
maar een paar dagen had gerijpt. De Friese variant, die we nu zo goed kennen, ontstond
doordat de schippers ladingen van het goedje meenamen op hun drieweekse reis en onder-
weg verder lieten trekken. Het is maar dat u het weet.
Nou ja, en dan was het in die tijd ook nog zo dat er over seks en aanverwanten, zoals zwan-
gerschap of bevalling, nooit mocht worden gepraat. Er werden allerlei substituten voor be-
dacht en vaak werden likeuren hiervoor ‘misbruikt’. Een vader mocht bijvoorbeeld nooit bij de
bevalling zijn. Meestal zat hij dan in de kroeg. Als er een kindje was geboren werd een van de
andere kinderen gestuurd om hem te halen. Die zei dan bijvoorbeeld dat hij thuis moest

Verslag Club van 100 (Een cabareteske likeurenavond)  (2)
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komen om zuurkool te eten (een meisje) of zuurkool met worst (inderdaad). En de visite die
kwam kraamschudden kreeg een lekker kandeellikeurtje voorgeschoteld. De kandeelstok die
erin geroerd moest worden, was kort of lang al naar gelang het geslacht van de jong-
geborene..

Nou, het is maar een greep uit de wetenswaardigheden waarop Willem Heuzinkveld ons
vergastte. En ik heb het nog helemaal niet gehad over ‘droge min’, ‘natte min’ en het likeurtje
‘pruimpje prik in’. Als u wilt weten wat dit allemaal betekent, moet je Willem zelf maar een keer
inhuren voor deze of gene gelegenheid.

www.heuzinkveld-horeca.nl (0314-366886 of 06 30874474)

Sandra Bouck

Verslag Club van 100 (Een cabareteske likeurenavond)  (3)
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Bestuurs- en commissieleden

Bestuur:
Gert Mogezomp (voorzitter)             0573-258655
Jonn van Zuthem   0573-459750
(secretariaat@lttcdetoekomst.nl)

Harry Albers (penningmeester) 06-57039608
Chris Wenneker 0573-256260
Jacqueline Vos 06-41735882
Chris Schuiling 0573-258813
Jochem Veldmaat 06-41838474

A.L.T.C.-commissie:
Erna Eilers-Kraan (voorzitter) 0573-252703
Rob van der Zee (secretaris) 0575-521736
Arie Pater 0573-255659
Bennie Bannink 0573-252195
Gerrie Vels 0573-257963
Geert Zeelte 0573-257524
Riet Pongers 0573-256103
Riki Brunsveld 0573-254644

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:
Henk Brinkerink 0573-254676
Joop Stokvisch 0573-250991
Theo Beening -

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
Gert Mogezomp (voorzitter) 0573-258655
(afgevaardigde bestuur algemene zaken)

Chris Schuiling 0573-258813
(afgevaardigde bestuur algemene  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
Remie Beelen (hoofdtrainer) 06-14492744
Nico Horstman 0575-517667
Koen Molewijk 06-10067738
Frans Snijder (intervaltrainer) 0573-254961
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Ledenmutaties

Nieuwe leden:

G. Bruggeman (Gijs),
14-05-1994
Van Holtenserf 45
7451 VG, Holten
Tel.: 0548361667

R.H.F. Veninga (Richard)
08-01-1974
Pr. Irenelaan 5
7242 GD, Lochem
Tel.: 0573459297
Email: Richard@veninga.co.uk

Einde lidmaatschap:
Per 31 dec.2010

Dylan Kamma
Erik Mooij
Mike Soer
Nicole Arendsen
Jarno en Robin Hoogebeen.

Wijzigingen:

Nieuwe contactpersoon voor de
ALTC de Toekomst wordt:
Rob van der Zee
Braamkamp 40
7206HB Zutphen
Tel.:0575-521736
robvanderzee@tele2.nl

Dit was tot nu toe:
Arie Pater
Rosmolenstraat 55
7241VP Lochem
Vanaf 14 November 2010 te be-
reiken op:  patermail@telfort.nl

PC t.b.v. De Toekomst

Zoals afgesproken tijdens de Algemene
ledenvergadering is door Mirko Egbers en met
medewerking van Theo Beening  (die een pc
ter beschikkking heeft gesteld) een andere pc
geconfigureerd en geplaatst in de bestuurs-
kamer.
Wellicht volgt binnenkort nog een andere
monitor.

Mirko Egbers

ps: Degene die nog een  goede laserprinter
heeft staan  en er graag vanaf wil, kan
contact opnemen met Mirko Egbers (0545-
293559) aangezien de printer die nu in de
bestuurskamer staat nodig aan vervanging
toe is...
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Najaarskampioenen 2010 (1)

Op zaterdag 27 november werd het 1e herenteam kampioen in de eerste divisie Oost
poule A. Ondanks een dikke nederlaag van 8-2 bij Tafeltennis Zwolle, hield het team

bestaande uit Erik Ernst, Paul van de Weerthof, Ronald Swaters en Jolanda Hofland vol-
doende winstpunten over om de kampioensvlag te hijsen.
Door dit kampioenschap heeft Toekomst 1 promotie afgedwongen om weer op landelijk
niveau te gaan spelen in de 3e divisie.
Naast het eerste team werden nog 4 teams kampioen te weten: team 6 ,team 8, team 10 en
team 13. Een succesvol seizoen voor de Toekomst.

Toekomst 1 (vlnr: Ronald Swaters, Paul van de Weerthof, Erik Ernst)

Toekomst 8
kampioen in de 4e klasse :

vlnr: Arend Horstman,
Gerrit Hofland, Jan Schrijver en

Rino Knippen
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Toekomst 6 kampieoen in 3e klasse:
 Mirko Egbers, Erwin Driessen, Jochem Veldmaat en  Patrick van Laarhoven

Najaarskampioenen 2010 (2)

Toekomst 10 kampioen in de 5e klasse.
Wim Wilgenhof, Wim Voelman, Jeroen Hoffman en Richard Otten en Jan Vreeman
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Eindstand najaarscompetitie 2010 (1)

1e divisie Oost - Poule A
Toekomst 1                  7 - 50
Tafelten Zwolle 2           7 - 41
Torenstad 1                   7 - 38
De Veluwe 2                  7 - 37
Entac 2           7 - 31
De Trefhoek 1               7 - 30
Trias 2                           7 - 28
DTV '84 1                      7 - 25

1e divisie Oost - Poule A1 promotie
De Toekomst 1             10 - 66
Tafelten Zwolle 2 10 - 63
Torenstad 1 10 - 50
De Veluwe 2 10 - 47

Persoonlijke  resultaten Toekomst 1
P.W. van de Weerthof 21 18 86%
L.A Ernst 21 16 76%
R.P. Swaters 15 5 33%
J. Hofland 0 0 0%

Persoonlijke  resultaten Toekomst 1
P.W. van de Weerthof 9 5 56%
L.A Ernst 9 7 78%
R.P. Swaters 6 2 33%
J. Hofland 0 0 0%

2e divisie Oost - Poule A
Tafelten Zwolle 3           7 - 45
Emmeloord 1                7 - 42
De Toekomst 2             7 - 38
Effekt '74 1          7 - 37
Entac 3          7 - 36
Tafelten Zwolle 5          7 - 33
DTS 1          7 - 29
Van Manen & Visser 1  7 - 20

Persoonlijke  resultaten Toekomst 2
M. Adolfsen 21 13 62%
G. v. Zwieten 18 9 50%
F. Bruggeman 21 11 52%

2e divisie Oost - Poule A1 promotie
Tafelten Zwolle 3          10 - 63
De Toekomst 2             10 - 58
Emmeloord 1               10 - 55
Effekt '74 1                   10 - 46

Persoonlijke  resultaten Toekomst 3
T. Bleumink 9 8 89%
R.K. Voppel 6 3 50%
G. Oudt 6 3 50%
J. de Boer 6 1 17%

2e divisie Oost - Poule B
De Toekomst 3 7 - 47
Bultman/Smash'70 3    7 - 47
Swift (D) 1 7 - 42
Tafelten Zwolle 4 7 - 38
Kampenion 1 7 - 36
GTC 1 7 - 30
Blauw-Wit 2 7 - 28
Smash-in 1 7 - 12

Persoonlijke  resultaten Toekomst 2
M. Adolfsen 6 4 67%
G. v. Zwieten 9 8 89%
F. Bruggeman 9 5 56%

2e divisie Oost - Poule B1 promotie
 Bultman/Smash'70 3  10 - 70
De Toekomst 3            10 - 63
Swift (D) 1                   10 - 51
Tafelten Zwolle 4          10 - 50

Persoonlijke  resultaten Toekomst 3
T. Bleumink 15 12 80%
R.K. Voppel 18 16 89%
G. Oudt 15 7 47%
J. de Boer 15 7 47%
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Persoonlijke  resultaten Toekomst 4
H. Wittenberg 6 5 83%
J. Zonneveld 27 22 81%
G.J. Voelman 18 9 50%
F.P. Snijder 27 12 44%

Eindstand najaarscompetitie 2010 (2)

Persoonlijke  resultaten Toekomst 5
S. Bouck 9 4 44%
S. Beekman 24 6 25%
J.B.H. Schoolderman 30 7 23%
R.J. van Mourik 27 6 22%

2e klasse- Poule F
Smash 2000 2      10 - 79
HTTV 3                  10 - 74
De Toekomst 4       9 - 54
Wezep 3                 9 - 30
Trias 6                   10 - 28
Holten 2                 10 - 15*

2e klasse- Poule E
Olst 1                    10 - 70
Warnsveld 1          10 - 57
Wijk 16 2               10 - 52
De Brug 6             10 - 51
DTTC 1                 10 - 45
De Toekomst 5     10 - 25

3e klasse- Poule J
De Toekomst 6     10 - 79
De Brug 11            10 - 53
De Veluwe 6          10 - 50
ZC Aktief 1             10 - 49
Wijk 16 5               10 - 46
De Lieverdjes 4     10 - 23

Persoonlijke  resultaten Toekomst 6
M. Egbers 26 25 96%
E. Driessen 29 26 90%
J. Veldmaat 20 14 70%
P. van Laarhoven 3 0  0%

Persoonlijke  resultaten Toekomst 7
M. Fleming 21 15 71%
R. Broeke 18 10 56%
B. Bosch 27 13 48%
N. Horstman 18 7 39%

3e klasse- Poule P
Olst 2                    10 - 67
De Brug 7             10 - 55
De Toekomst 7     10 - 54
Swift (D) 5             10 - 47
Gelvandria 2          10 - 41
Trias 9                   10 - 36

4e klasse- Poule D
De Toekomst 8     10 - 66
De Veluwe 9          10 - 59
ETTV 2                  10 - 51
De Spinners 4       10 - 42
Swift (D) 8             10 - 41
Ugchelen 2            10 - 41

Persoonlijke  resultaten Toekomst 8
J. Schrijver 27 25 93%
A. Horstman 24 18 75%
G.W.J. Hofland 21 12 57%
M. Knippen 15 4 27%

Persoonlijke  resultaten Toekomst 9
H. Franssen 21 16 76%
J. Bouwmeester 21 13 62%
W.J. Klein Baltink         21 12 57%
R.B. Jorritsma 21 7 33%

4e klasse- Poule F
De Veluwe 8          10 - 62
Trias 11                  10 - 57
De Toekomst 9      10 - 56
Swift (D) 9             10 - 55
Ugchelen 1            10 - 37
Futura 4                 10 - 33
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5e klasse- Poule A
De Toekomst 10    10 - 75
Hoonhorst 3   10 - 74
MTC 4             10 - 59
Olympia  5             10 - 36
Heino 8                  10 - 30
Effekt '74 8            10 - 26

Persoonlijke  resultaten Toekomst 10
JR. Otten 29 28 97%
J.J.J. Hoffman 23 19 83%
W.J. Voelman 15 8 53%
W. Wilgenhof 14 6 43%
J. Vreeman 3 0 0%

Eindstand najaarscompetitie 2010 (3)

5e klasse- Poule F
Shot '78 5              10 - 65
Gelvandria 6          10 - 56*
Swift (D) 11           10 - 56
De Toekomst 11    10 - 52
Wijk 16 10              10 - 31
Trias 15                  10 - 30

Persoonlijke  resultaten Toekomst 11
 G. Wassink  23 17  74%
 J.C. ten Bokkel  29 15  52%
 A. Hofland-Franssen  26 11  42%

5e klasse- Poule E
Shot '78 5              10 - 65
Gelvandria 6          10 - 56*
Swift (D) 11           10 - 56
De Toekomst 11    10 - 52
Wijk 16 10              10 - 31
Trias 15                  10 - 30

Persoonlijke  resultaten Toekomst 12
J. van Zuthem   24     17       71%
M. Zonneveld    9    5    56%
G. Mogezomp   27   14       52%
J.B. Vos   24     4       17%

6e klasse- Poule D
De Toekomst 13    10 - 67
Shot '78 7              10 - 65
MTC 6                    10 - 63
De Spinners 5        10 - 48
Futura 5                 10 - 29
Warnsveld 5          10 - 28

Persoonlijke  resultaten Toekomst 13
C. Wenneker 27 21 78%
H. Brinkerink 27 19 70%
H.B. Albers 27 14 52%

6e klasse- Poule  A
De Toekomst 13    10 - 67
Shot '78 7              10 - 65
MTC 6                   10 - 63
De Spinners 5       10 - 48
Futura 5                 10 - 29
Warnsveld 5          10 - 28

Persoonlijke  resultaten Toekomst 14
J.G.B. van de Lande 30 13 43%
A. Harkink 27 8 30%
A. Enterman 27 8 30%
H. Sloesarwij 0 0 0%

6e klasse- Poule  B
ETTV 6                  10 - 78
Overa 4                 10 - 67
Gorssel 4               10 - 48
Wijk 16 11              10 - 42
De Toekomst 15    10 - 41
De Veluwe 12        10 - 24

Persoonlijke  resultaten Toekomst 15
E. Eilers-Kraan 21 17 81%
L. Halssema 27 13 48%
P. van Ark          27 1   4%
C.J. Schuiling 3 0   0%
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6e klasse- Poule  A
Warnsveld 4           10 - 74
De Toekomst 16     10 - 66
Gelvandria 8           10 - 53
Ugchelen 3             10 - 45
De Toekomst 14     10 - 36
MTC 5                    10 - 26

Persoonlijke  resultaten Toekomst 16
E. Pater 21 20 95%
S. Schoolderman 26 18 69%
M. Boot 29 17 59%
R. Zieverink 8 1 13%

Eindstand najaarscompetitie 2010 (4)

Toekomst 13 kampioen in de 52 klasse.
vlnr: Chris Wenneker, Henk Brinkerink, Harry Albers en Jacqueline.
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Team 1 Landelijk 3e div. zaterdag (17.30 uur)
Ronald Swaters    ( Aanv.) 1963463 253022
Paul van de Weerthof 2827424 254747
Eric Ernst 3303978 255801

Team 2 2e divisie oost vrijdag 1
Frank Bruggeman  (Aanv) 3640427 0548-361667
Guido van Zwieten 3194832 257823
Marten Adolfsen 3521291 256067

Team 3 2e divisie oost vrijdag 2
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 1
Jos Zonneveld (Aanv.) 1732676 257596
Henry  Wittenberg 1307667 258184
Jan Voelman 2248808 0546-853001
Frans Snijder 2205931 254961

Team 5 2e klasse oost vrijdag 2 2e klas
Erwin Driessen   ( Aanv. ) 1909930 471200
Patrick van Laarhoven 2248743 06-40587725
Jochem Veldmaat 2921286 06-41838474
Mirko Egbers 2672366 0545-293559
Sandra Bouck 2282488 0573-256420

Team 6 3e klasse oost maandag
Jan Schoolderman  ( Aanv.) 3007255 252311
Sjako Beekman 3608239 0575-570082
Ronald  van  Mourik 3554626 0545-274919

Team 7 3e klasse  oost vrijdag 2
Reint  Broeke  ( Aanv) 2083795 253652
Nico Horstman 3061801 0575-517667
Marlies  Fleming 2674091 06-53582876
Boris Bosch 3590509 250145

Team 8 3e klasse oost maandag
Arend Horstman ( Aanv) 0108052 253837
Rino  Knippen 2024296 0575-552551
Jan Schrijver 0237924 257744
Gerrit Hofland 1102601 251216

Teamsamenstelling senioren voorjaar 2011
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Vrijdag 2: Spelen teams  3, 5, 7, 10, 13
Zaterdag speelt team 1 om 17.30 uur

Team 9 4e klasse oost vrijdag 1
Henk Franssen (Aanv) 3133967 xxxxxxxxxx
Rob Jorritsma 3133420 259193
Jan Bouwmeester 2623765 252678
Richard Veninga 459297
Wim Klein Baltink 3061885 0575-545472 wil reserve zijn

Team 10   4e klasse oost vrijdag 2
Wim Wilgenhof  ( Aanv.) 0813209 251821
Wim Voelman 1732642 252659
Jeroen Hoffman 2083779 258859
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
Jan Vreeman 3796927 252631

Team 12 5e klasse oost vrijdag 1
Gert Mogezomp   ( Aanv)) 3793165 258655
Jacqueline  Vos 3007734 06-41735882
Jonn Zuthem 3956975 459750
Michelle Zonneveld 3712208 257596
Chris Wenneker 2772344 256260

Team 13 5e klasse oost vrijdag 2
Emmy Pater 3712525 255659
Remco Zieverink 3961019 250948
Sander Schoolderman 3961027 06-20401004
Mark Boot 3961035 06-51805534

Team 14 6e klasse oost maandag
Ab Harkink    (Aanv.) 3831353 254732
Hans van de Lande 1762697 256458
Albert Enterman 3193585 471266
Henk Brinkerink 3521233 254676

Team 15 6e klasse oost vrijdag 1
Erna Eilers-Kraan    ( Aanv) 2828226 252703
Peter van Ark 3858517 257471
Laus Halsema 3853135 0228-518050
Joop Stokvisch 3521160 250991
Chris Schuiling 3007865 258813

Maandag: Spelen teams 6, 8, 11,14
Vrijdag 1: Spelen teams 2, 4,  9, 12,  15

Teamsamenstelling senioren voorjaar 2011
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Sinterklaas bij de ALTC    (1)

De spanning was al weken merkbaar aanwezig op de woensdagavond, zou hij ook dit jaar
weer komen, en wie zou deze keer bij sint op het matje moeten komen? Op 1 December

met z`n allen bij een kopje koffie en gevuld speculaas wachten wat komen ging.

Komt daar vroeg in de avond toch een heuse sinterklaas binnen op rollerskates, met wel twee
en een halve piet. Ach, het heerlijk avond kan beginnen, veel zingen onder begeleiding van
een accordeon, nog meer strooigoed en een heleboel angstige gezichten.

Nadat de ouwe op z`n onderuitgezakte zetel neerplofte, werden om de beurt de namen ge-
noemd van de prijswinnaars. Iedereen werd uitgebreid en zeer zorgvuldig naar sint begeleid
door de meest elegante “en nu meekomen, anders zal ik je” piet.
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Sinterklaas bij de ALTC    (2)

Waar de ouwe grijsaard alle wetenswaardigheden elk jaar vandaan haalt is een groot myste-
rie, hij lijkt altijd de meest intieme geheimen van iedereen te weten. Maar heel goed oppassen
wat je zegt, anders ben je volgend jaar  gewoon aan de beurt.

De grote entertainer heeft ook dit keer z`n talent bewezen, wie  het verdiend had werd op z`n
nummer gezet en wie toch wel een beetje bang was kreeg een aai over z`n bol.

Om half tien hees de bejaarde zijn ouwe botten weer in het gareel en een beetje wankel
tussen de 3 pieten op de skates terug naar………

Tot volgend jaar, goede Sint.
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Verslag visspektakel aan de Berkel (1)

Met ruim 20 enthousiaste amateur en beroepsvissers en ruim 40 BBQ deelnemers is de
eerste editie van het Grote Berkel in de Etalage van De Toekomst Visspektakel een

geslaagd evenement geworden en mogelijk voor herhaling vatbaar.

Om klokslag 14.00 uur ging de viswedstrijd op Traject 3 van De Lochemse Berkel (tussen Het
Sluisje en De Haalmansbrug) onder matig publieke belangstelling van start. Doch het in de
loop van de middag toegestroomde publiek moest op afstand worden gehouden door enkele
potige deelnemers. Het publiek kon op gepaste afstand (1.50 meter) genieten van een uiterst
spannend wedstrijdverloop en tevens van een heerlijk najaarszonnetje onder het genot van
zelf meegebrachte drink- en etenswaren.

De deelnemers variërend in leeftijd van 10 tot bijna 100 zaten, allen na de noodzakelijke
voorbereidingen, gespannen te wachten op wat komen zou. Ondanks dat er nogal afgeweken
werd van de gebruikelijke afstand van 10 meter tussen de diverse deelnemers is er op dat

gebied nauwelijks verwarring ontstaan.
Door de redelijk sterke stroming in het ons
zo geliefde Berkelstroompje dreef het
dobbertje soms zo ver weg, dat het pal
voor de buurman kwam te liggen, die in de
war gebracht door een steeds onder-
gaande simmetje in de veronderstelling
verkeerde beet te hebben en telkens ver-
geefs probeerde een visje aan de haak te
slaan.

Na een goed half uur werd de eerste
vangst onder luid applaus gedaan door een
ons allen zeer bekende Lochemer, die
uiteindelijk met zijn 5 cm goed was voor
een 2e plaats.
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Verslag visspektakel aan de Berkel (2)

In de Categorie Jeugd werd een opmerkelijke vangst gedaan van de zeer zeldzame Ameri-
kaanse zoetwaterkreeft (Orconectus limosus), die hogelijk verbaast was bij zoveel belang-
stelling voor zijn aanwezigheid.

In de Categorie Alle Leeftijden was er een duidelijke Winnaar met wel drie exemplaren van de
toch schaars geachte Persa Fluviatilis met een totale geschatte lengte van ruim 15 cm, als
het niet meer was. Met lichte afgunst werd gemompeld over doorgestoken kaart en thuis-
voordeel, maar de bescheiden Winnaar hulde zich wijselijk in stilzwijgen en ontkende ten
stelligste te beschikken over enige vorm van voorkennis, wat de zaak natuurlijk alleen maar
verdachter maakte en de gebruikelijke complottheorieën waren dan ook niet van de lucht.

De Derde Plaats is na kortstondig overleg toegekend aan De Vaste Clubfotograaf op basis
van betrouwbare getuigenverklaringen, want hij zou een keer bijna beet hebben gehad.

Over de uitslag kan niet gecorrespondeerd worden en is unaniem vastgesteld door De Vaste
Viscommissie.

Nu vragen jullie je natuurlijk ook af, waarom we zulk mooi weer hadden en het de volgende
dag ging regenen. Daar is een eenvoudige verklaring voor. Iedereen praat over het weer en
niemand doet er wat aan, nou ik wel, gewoon 2 dagen van te voren de houtkachel hoog
opstoken, dat geeft een plaatselijk hogere buiten temperatuur, maar wat nog belangrijker is er
ontstaat een klein hogedrukgebiedje welke net voldoende is om alle buien een dag lang op
afstand te houden.
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Verslag visspektakel aan de Berkel (3)

Om klokslag 16.00 werd de Viswedstrijd afgeblazen en na het opruimen en ontrafelen van de
attributen en het rituele terugzetten van De Vangst, was er de gelegenheid om in een sfeer-
volle ambiance te genieten van de door onze Vaste Sponsor belangeloos beschikbaar ge-
stelde ruime sortering consumpties of te genieten van zelf meegebrachte drankjes en een tot
in de puntjes verzorgde BBQ van onze Vaste Clubkok.
Ik neem aan dat ik namens alle aanwezigen mag spreken om onze welgemeende compli-
menten toe te kennen aan onze Vaste Clubkok, voor zowel zijn tomeloze inzet als volleerd
BBQ-er, alsmede zijn genereuze geste naar de Recreantencommissie en het hanteren van
een wel zeer aantrekkelijk prijsniveau voor een uitstekend 4 sterrendiner.

Onze dank gaat tevens uit naar de Recreantendames voor hun bijdrage in het netjes achter-
laten van het onderhavige Pand aan de Berkel.

Het was zonder meer een gezellige zondagmiddag met uitloop naar de avond en de laatste
deelnemers hadden soms wat moeite de locatie vaarwel te zeggen. Er schijnt zelfs een
deelnemer met een kruiwagen thuisgebracht te zijn.

Er is nu al grote belangstelling voor de volgende editie en het is aan te bevelen bijtijds te
boeken, omdat er mogelijk een limiet aan het aantal deelnemers word gesteld of deelnemers
moeten voldoen aan een aantal, door de Vaste Viscommissie, zorgvuldig vastgestelde crite-
ria.

Overigens is “De Winnaar van de 2010 editie” bereid gevonden tegen een kleine vergoeding
advies te verlenen aan potentiële vissers, die ook wel eens wat willen vangen.

Namens De Vaste Viscommissie.
Van Uw Vaste Verslaglegger.
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Verslag gezellige feestavond De Toekomst (1)

De feestcommissie die zich vorig jaar spontaan gevormd had, wilde dit jaar opnieuw de
jaarlijkse feestavond voor alle leden organiseren.

De barbezetting was in handen van Jan van Londen en Remi Beelen.

Gezien het drukke programma in mei en juni, was besloten om dit jaar geen afsluitavond van
het seizoen te houden, maar een feestavond aan het begin van het seizoen. Zaterdag 11
september was een zeer geschikte datum daarvoor.
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Een fraai uitnodigingskaartje was gemaakt door het bedrijf van Jochem Veldmaat.
De commissie had net als de geslaagde feestavond van 2009 gekozen voor een avond met
een spelletjescircuit. Zo’n 80 leden van jong tot oud gaven acte de presence.
Bij binnenkomst werden de mensen getrakteerd op thee, koffie en oma’s cake van Jaantje.
Na een kort welkomstwoord van Jos Zonneveld kon het spektakel beginnen. Zo was er ezeltje
prik, dokter bibber, sjoelen, muntje werpen en het spectaculaire ringsteken.
Na een aarzelend begin werden de spellen met veel enthousiasme afgewerkt.
Degenen die niet meededen konden genieten van een hapje (van het Vöske), een drankje en
de muziek van DJ Sunfield.

Verslag gezellige feestavond De Toekomst (2)

Rond elf uur waren alle winnaars bekend. Bij de jeugd waren Rutger en Rogier succesvol en
bij de senioren Linda en Christa.

Zij kregen allen een klein prijsje mee in de vorm van een taart of fles wijn. Rogier won daarbij
ook nog de snoeppot waarvan hij het juiste aantal had geraden.
Hierna bleef een groot aantal leden nog gezellig met elkaar kletsen en een drankje nuttigen.
Tot in de kleine uurtjes bleef het nog gezellig en kon iedereen terugkijken op een geslaagde
feestavond.
Een woord van dank aan de geweldige barbezetting: Jan en Remi en de
feestcommissie:Marlies en Jaantje Fleming, Reint Broeke, Jos Zonneveld, Jan en Marjan
Vreeman.
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1e klasse- Poule B
DTS 3                     10 - 71
Hoonhorst 2            10 - 54
De Toekomst 1       10 - 53
Swift (D) 1              10 - 43
Entac 1                   10 - 41
Tafelten Zwolle 4     10 - 38

Persoonlijke  resultaten Toekomst 1
Rutgher Carelse 12 12 100%
Peter Beening 21 16 76%
Annemiek Roelofs 3 2 67%
Jelmer Schepers 24 9 38%
Kevin Kamma 6 2 33%
Emiel Herkert 21 6 29%

Persoonlijke  resultaten Toekomst 2
Jonas Vos 21 15 71%
Joy Ruijmgaart 18 11 61%
Robin Hoogebeen 21 10 48%
Merijn Beltman 12 3 25%
Jarno Hoogebeen 18 1 6%

4e klasse- Poule B
Wijhe 1                   10 - 65
Torenstad 3             10 - 62
DTS 8                     10 - 54
De Toekomst 2       10 - 49
Match Point 68 1     10 - 44
Blauw-Wit 4            10 - 26

Eindstand najaarscompetitie 2010 Jeugd

Evenals vorig jaar in september was er weer een sportdag voor alle leerlingen van het
basis onderwijs op de Barchschole in Barchem.

Ook dit jaar deed de school een beroep op Lochemse Tafeltennis Club De Toekomst om een
ochtend medewerking te verlenen aan dit gebeuren. Probleem was dit jaar dat er geen subsi-
die tegenover stond en de school dus geen vergoeding kon geven voor de club. Dat het voor
De Toekomst vanzelf sprekend was dat wij hieraan toch gewoon onze medewerking zouden
geven was voor de school een hele opluchting. Immers wij willen zoveel mogelijk mensen
proberen te bereiken om ze enthousiast te maken voor het tafeltennis.
Op woensdag 22 september waren Chris Wenneker en Albert Enterman om 08.30 uur in de
Barchschole aanwezig om de jeugd van de groepen 6, 7 en 8 kennis te laten maken met het
tafeltennis. De tafeltennis tafel, batjes enz. hadden we de vorige avond al bij de school afgele-
verd (met dank aan Erwin Driessen).
Vanaf 9.00 tot 12.15 kregen we om de 15 min. een groep van 5 tot 7 kinderen die we verschil-
lende oefeningen lieten doen met batje en bal om en op de tafel.
Chris en ik kunnen niet anders zeggen dan dat ze vrijwel allemaal met veel plezier en inzet
meededen aan dit onderdeel van de sportdag. Omdat het die dag mooi weer was waren ook
de andere sportonderdelen, voornamelijk buiten, een groot succes.

Wij hebben met veel plezier hieraan meegedaan en zo geprobeerd bij te dragen aan de
sportieve ontwikkeling van ca. 140 kinderen. Na afloop werden we dan ook zeer luidruchtig
bedankt op het schoolplein door de deelnemertjes na een korte bedank toespraak van Hans
Nieboer het schoolhoofd. Hij hoopt dat wij evenals andere sportverenigingen volgend jaar
weer van de partij zullen zijn. Op dit moment hebben wij nog geen foto’s misschien dat die
later nog toegevoegd worden.

Albert Enterman

Verslag sportdag op de Barchschole
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Ik (Remi) wil jullie bij deze deelgenoot maken van de geweldige prestatie die Rutger Carelse
afgelopen zondag heeft geleverd.

Tijdens zijn eerste officiële A toernooi is hij 3e!! bij de Pupillen geworden. Gezien een hele
voorgeschiedenis over zijn licentie en het daardoor misschien moeten missen van het toer-
nooi, des te mooier. Lang verhaal.

Afgelopen zondag speelde Rutger in Berkel en Rodenrijs aldus zijn eerste A toernooi. Uitein-
delijk wist hij maar liefst 6 van zijn 7 partijen te winnen. Uiteindelijk verloor hij alleen van de
nummer 1 van de ranglijst, die jongen was gewoonweg nog 2 maatjes te groot. Geen
schande als je bedenkt dat Stellan Smid ook al bij de senioren actief is en ruim 50% hoofd-
klasse speelt, zeg maar tegen het niveau van ons team 2 en 3 aan.

Rutger Carelse 3e op A toernooi (1)

3 zeges gingen in het voordeel van onze Rutger in straight sets. De tegenstander van de
finale NK B van vorig jaar (3-2 destijds na 2-0 achterstand) werd met 3-0 afgeserveerd.

3 zeges gingen in 5 games naar Rutger. In al die partijen liet hij zien wat voor een ware
vechtersmentaliteit hij beschikt. 8-5 achter en 12-10 winst (5e game). 7-4 en 10-8 achter en
15-13 winst (5e game). En 10-7 achter en 14-12 winst (5e game). Hieruit blijkt maar weer
eens dat Rutger patent heeft op spannende 5 games met uiteindelijk winst. Op het NK B van
vorig jaar won hij ook al zijn 4 partijen die in 5 games waren.

Waar Rutger ook patent op lijkt te hebben is tegenstanders die zich in waterlanders verliezen.
Op de 1 of andere manier drijft hij ze blijkbaar tot wanhoop met zijn gevarieerde spel. 4 van
zijn 7 tegenstanders barstten tijdens of na afloop in tranen uit. Ook hier was op het NK B van
vorig jaar al sprake.

Dat een speler bij een eerste deelname aan een A toernooi direct zo'n resultaat behaald, het

Nk B op 24 april 2010.
Remi geeft Rutger aan om van spelsysteem
te wisselen tijdens de finale NK B tegen
Benoit Coumans, die hij met 3-2 won.
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Rutger Carelse 3e op A toernooi (2)

gebeurt niet zo vaak.

Als trainer/coach kan ik ook alleen maar erg trots en tevreden zijn. Natuurlijk, als kritisch
observator zie ik zoveel verbeterpunten, maar dat doet niets af aan de prestatie. Alle spelers
spelen in competitieverband hoger.

Wat het zo prettig maakt om met Rutger te werken is zijn natuurlijke vermogen om aanwijzin-
gen te kunnen vertalen naar de tafel. Bovendien denkt hij zelf goed na over het spel. Die
sparring tijdens de games maakt ook het beste in mij los.

Verder is het ook erg prettig dat Frank Bruggeman mee was. Vervoerstechnisch gezien
natuurlijk, maar ook zijn verdere bijdragen zijn uiterst prettig.
Zo kan hij tussen de wedstrijden door Rutger voor de volgende wedstrijd prepareren. Boven-
dien is het sociale aspect ook erg belangrijk. Af en toe even lekker dollen, plezier hebben.
Deze kunst verstaat Frank ook prima. Zijn rol was dus een belangrijke en zeer welkom.

Al met al dus een prachtige dag, waarbij plezier, competitie, gedrevenheid en resultaat mooi
samen gingen.

Bovendien een erg leuke opsteker voor de uitstraling van de Jeugd van de Toekomst. Want op
dat vlak zullen we er met ons allen hard aan moeten trekken.
Niet alleen om dit soort mooie successen te kunnen bereiken, maar ook om de Jeugd in het
algemeen te kunnen waarborgen.

Tot slot wil ik jullie en anderen dan ook oproepen om vooral ook mee te gaan naar toernooien
en anderszins een steentje bij te dragen.
We zien tot wat voor een moois het kan leiden.

Groeten,

Remi
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Tafeltennis over de grens (in Duitsland)

Op zondag 26 september hebben Peter Beening (14 jaar) en Rutger Carelse (11 jaar) in
Esterwege ( Duitsland) deelgenomen aan het Euregio tafeltennistoernooi. Een leuk en

bijzonder buitenlands uitje dat jaarlijks plaatsvindt aan het begin van het tafeltennis competitie-
seizoen.

Elk jaar wordt er door de Nederlandse Tafeltennisbond jeugdspelers geselecteerd, jongens en
meisjes, om tegen twee Duitse tafeltennisteams te spelen. Dit jaar mochten er maar liefst
twee spelers uit Lochem ook meedoen, beide lid van de tafeltennisvereniging in Lochem.

Vier ploegen stonden ‘s ochtends om 09.00 uur al in de zaal in het Duitse sportdorpje in te
spelen. 2 Teams van Nederland: één ploeg van de afdeling Noord en één ploeg van de afde-
ling Oost, streden tegen twee teams van Duitsland, te weten de afdelingen Emst en
Graftschaft Bentheim. In totaal 96 jeugdige tafeltennissers in de leeftijd van 10 tot en met 16
jaar.
Peter en Rutger werden versterkt door hun vaste trainer en coach Remi Beelen. Zelf ook
bekend met internationale toernooien, heeft hij hen op een uitstekende positieve manier
geholpen.
Beide jongens hebben elk 7 maal een wedstrijd mogen spelen.  Hiervan heeft Peter 4 wed-
strijden gewonnen en Rutger 5 wedstrijden. De andere spellers van de afdeling Oost deden
het ook goed, zo nog iets beter, want er waren teamspelers tussen die geen enkele wedstrijd
hebben verloren!
Na alle punten bij elkaar opgeteld te hebben, bleek dat de jongens en meisjes van NTTB
Oost, als overwinnaar naar voren mochten komen.
De tweede prijs ging naar de afdeling Noord van de NTTB. De derde en vierde plaats gingen
naar Emsland, respectievelijk Grafschaft Bentheim uit Duitsland.

Een sportieve, internationale dag, die wat betreft Peter en Rutger wel weer op de planning
mag staan!

Esther Wissink
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Affiche Clubkampioenschappen
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Affiche Nieuwjaarsreceptie
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