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De agenda voor: Juni 2011
01 juni Uitstapje van de ALTC
18 juni Seizoensafsluiting klik op deze link voor het affiche

20 Juni Vertrek Nederlandse ploeg naar
Special Olympics World Summer games in Athene

20 - 24 Juni Special Olympics World Summer games (host town programma)
24 Juni Bezoek door Geert, Erwin, Marina, Mirko, Iet en Esther aan de

Nederlandse  Ambassade in Griekenland
25 - 30 Juni Special Olympics World Summer games (Divisioning)

De agenda voor: Juli 2011
01 - 04 Juli Special Olympics World Summer games (Finales)
05 Juli Terugkeer Nederlandse ploeg vanuit Athene

(Special Olympics World Summer Games)
06 Juli Seizoensafsluiting Recreanten van de woensdagavond

met een fiets-foto puzzeltocht.
16 Juli Huldiging Special Olympics World Summer Games gangers (Team-NL

(locatie nog onbekend)

De agenda voor: Augustus 2011
17 Augustus Seizoenstart Recreanten Woensdag

De agenda voor: September 2011
10-11 september Uitwisseling TTV. Stedebroec om de Bloemkool Bokaal
18 september Forelvissen

De agenda voor: Oktober 2011

12 oktober Italiaanse avond, aanvang 20:30 uur

De agenda voor: December 2011
16 december Kerst Kaarten Jokeren & Klaverjassen
28 december Oliebollentoernooi

De agenda voor: 2012
In 2012 (wanneer L.T.T.C. De Toekomst 60 jaar bestaat) organiseert de Recreanten commis-
sie weer  een “BUS-UITJE”

Agenda
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Van het bestuur

afdekplaat op de biljarttafel liggen
- De afdekplaat moet altijd met 2 personen
worden afgenomen of geplaatst
- Jeugd mag alleen spelen onder toezicht
van een volwassene
- Indien leden willen spelen kan de sleutel
op de bekende adressen worden gehaald
- Op donderdagmiddag is de hal open voor
leden en niet-leden (Inloopmiddag)
- Niet-leden betalen een af te spreken
bedrag per uur.
- Na het spelen alle attributen op de goede
plaats. (Keu, krijt, ballen en afdekplaat)
- Indien er wachtenden zijn die ook willen
spelen, moet de partij binnen 30 minuten
worden beëindigd.
- Indien er onregelmatigheden worden
geconstateerd, moet het bestuur worden
geïnformeerd
Iedereen dient zich te realiseren dat onkun-
dig en onzorgvuldig gebruik schade of
versnelde slijtage tot gevolg kan hebben

          Het Bestuur.

Nieuw Biljart

Sinds enkele weken is onze tafeltennis
vereniging een biljart rijker. Veel leden

hebben hier belangstelling voor getoond en
zijn er blij mee. Biljartvakhandel Oude
Nijhuis heeft eind april een Wilhelmina
wedstrijdtafel geplaatst en alle toebehoren
geleverd en kan er gespeeld worden. Voor
het gebruik van de tafel zijn regels opge-
steld en we verwachten dat een ieder zich
daaraan zal houden.
Op donderdagmiddagen is er open huis.
Van 13.30 uur tot 16.30 uur zal de hal open
zijn en kunnen belangstellenden worden
ontvangen. Er wordt een kennismakings-
periode gehanteerd van 4 keer gratis spe-
len. Daarna zal betreffende lid moeten
worden om gebruik van de tafel te mogen
maken.
In het najaar willen we enkele toernooien,
10 over rood, organiseren. T.z.t. zal hier-
over bericht volgen.

Bij het gebruik van het biljart dient men een
aantal regels in acht te nemen. Hieronder
de regels:
- Tijdens competitieavonden kan de tafel
niet worden gebruikt.
- Indien de tafel buiten gebruik is moet de

Inloop tafeltennis zondag

I.v.m. de teruglopende belangstelling en het
feit dat de komende tijd een aantal zonda-
gen "wegvallen" hebben Frans Snijder en
Gert Mogezomp besloten niet meer structu-
reel op de zondag aanwezig te zijn.

Chris Wenneker

Contributie per 1 april 2011:
Senioren betalen per maand 14 euro, per half jaar 84 euro of per jaar 168 euro.
Jeugdleden betalen per maand  9 euro, per half jaar 54 euro of per jaar 108 euro.
Opzeggen lidmaatschap:
Opzegging dient te geschieden 1 maand voor het aflopen van het halve of het hele
jaar.
De bond dwingt de vereniging hiertoe en wel op de volgende wijze:
In de eerste maand van het jaar en in de zevende maand van het jaar, moet de vereni-
ging vooraf de gelden afdragen aan de bond voor uw lidmaatschap.
De vereniging dient 1 maand voorafgaande van deze betalingen het opzeggen van het
lidmaatschap te melden bij de bond, anders moet voor het lopende halve jaar worden
betaald door de vereniging.
Deze periodebetalingen kunnen niet worden teruggevorderd!!!
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In memoriam Marcel Theunissen
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Nieuwe speelveld omrandingen

Sinds donderdagavond 17 maart staan de 30 nieuwe speelveldomrandingen in de zaal.
Samen met Frans Snijder heeft Jochem Veldmaat (de sponsor van deze omrandingen)

deze in elkaar gezet en daarna hebben we het oude spul uitgezocht, eventueel gecombineerd
en waar nodig weggegooid.

Het ziet er allemaal erg strak en verzorgd uit nu alles weer één  geheel is. Dit compliment
kreeg Jochem de donderdagavond ook van vele leden.
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Uitje Club van 100 naar Preston Palace (1)

Het jaarlijkse uitje van de Club van 100 op zondag 22 mei 2011 is zonder noemenswaar
dige incidenten verlopen, alhoewel dat niet helemaal waar is, maar dat komt later wel, hè

Sander.
Iets later dan gepland vertrok onze bus met ruim 40 deelnemers naar een verwachtingsvolle
bestemming, al was het alleen maar het prettige vooruitzicht van onbeperkt bunkeren en het
geheel lichtelijk afblussen met één of meer alcoholische versnaperingen.
Tot ieders genoegen was er wat verjonging binnen de gebruikelijke groep vaste deelnemers.
Weliswaar moesten ze van hun baas deze trip maken op straffe van overwerk of erger en
onze Jaantje kwalificeerde ze als ‘stagelopers’, maar er gloort weer hoop achter de verrij-
zende horizon. We dienen zulke jonge aanwas te koesteren en dat werd dan ook volop ge-
daan.
Dientengevolge zullen ze met enige regelmaat in beeld komen, alhoewel het ook bijna onver-
mijdelijk is gezien hun jeugdige overmoed en onzorgvuldige voorbereidende maatregelen op
een niet eens zo heel lange terugreis.

Al na twee straten rijden had Chris, van de weer voortreffelijke “Organisatie”, wel eens zin in
een lekker kopje koffie. Na een voorspoedige reis stond het hele gezelschap reeds voor 15.00
uur verwachtingsvol de te kleine entreehal van het Preston Palace te bevolken. Het duurde
nog wel enige tijd alvorens we ons in het dagleven van Almelo konden storten en vooral het
mannelijk gedeelte van de groep spoedde zich massaal naar het eerste-beste-bierverkoop-
punt, om toch vooral geen tijd te verliezen om in hun meest primaire behoeftes te voorzien.

De B groep (bar, bier, biljart, bejaard en buitengewoon bunkeren) had zich in zeer korte tijd
comfortabel gesetteld in de Biljartzaal, alwaar ze zich onder de supervisie en coachende
leiding van onze financiële expert, overvloedig te goed deden aan van alles wat er zoal voor-
handen was. Veel meer dan de biljartzaal, de bar en diverse eettentjes hebben deze heren
dan ook niet gezien.
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Ook de Rokersgroep kwam niet veel verder dan het overdekte rokersgedeelte, het dichtstbij-
zijnde tappunt en de diverse eetgelegenheden, maar de meesten waren niet te beroerd om
met enige regelmaat een rondje te geven op kosten van de rest van het gezelschap. De
stemming steeg naar grote hoogten naarmate de middag vorderde.

Uitje Club van 100 naar Preston Palace (2)

Zo ook voor onze onlangs vader geworden ‘stagiaire’. Heb je onlangs je 12,5 jarig jubileum
gevierd als arbeidsmatig werkzame medewerker bij onze fameuze Huispoelier, ga je een
dagje uit op kosten van de baas, zou je denken hij wil ook wel eens wat anders, dat wou onze
mysterieuze stageloper ook wel, maar niet met eten, een overvol bord met gefrituurde kip
was zijn deel, overmatig weggespoeld met een ruime hoeveelheid gerstenat, die later nog
voor de nodige opschudding en hilariteit zou zorgen.

Overal in het gebouw kwam je wel ergens een groepje tegen van onze onvolprezen Club, de
één wat actiever dan de ander, maar de meeste vermaakten zich prima en deden hun uiter-
ste best om zoveel mogelijk gebruik te maken van de geboden faciliteiten m.n. op het gebied
van innemen. En dat was er in overvloed, van een lekker kopje cappuccino met gebak of twee
tot allerhande vis- en vleesgerechten, salades etc. etc. en overal plaatsen om de dorst te
lessen.

Ook was er nog een echte live Zanger, die met groot gemak een ruim repertoire bezong
variërend van Jan Smit tot Elvis en dat alles zeer verdienstelijk.
Het vertrek werd enige tijd uitgesteld, doordat diverse wat oudere heren de weg naar de
uitgang zonder hulp niet meer konden terug vinden, maar dan uiteindelijke triomfantelijk in een
niet geheel rechte lijn naar de wachtende bus toe kwamen schrijden.
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Na nog een klein oponthoud voor het vertrek werd Ria uitgebreid bedankt en toegezongen
voor haar bijdrage aan het welslagen van ons jaarlijks uitje en wist Chris nog met gevaar voor
eigen leven ogenschijnlijk soepeltjes in de al rijdende bus te springen.

Op de terugweg was de stemming toch wat uitgelatener dan op de heenweg en werd er
achter in de bus uitgebreid gezongen met zeer sterke teksten, zoals “Wij willen Worst van de
Hema” en Andre Hazes zijn grootste hit werd: “Als sterren aan de Hema staan”. Ook het rijke
repertoire van onze Oosterburen werd uit de kast getrokken met als hoogtepunt; “Warum ist
Annerein so schön”. Annerein haar vader ontpopte zich overigens verrassend als een ver-
dienstelijk zanger en groot kenner van het Duitse lied.
Gelukkig voor, in ieder geval de ‘Overkant’ van de bus en een grote tegenslag voor Willem,
van De Organisatie, deed de microfoon van de bus het niet meer. Boze tongen vermoeden,
dat er sprake is van opzet, er schijnen zelfs leden te zijn, die om onbegrijpelijke redenen, niet
gecharmeerd zijn van de zangkunsten van dit lid van De Organisatie.

We waren de straat nog niet uit of er werd door de ‘stagiaire’ geroepen om een plaspauze.
Het werd meer als een poging tot leuk willen zijn gezien, dan als een werkelijk groot pro-
bleem, zelfs na herhaaldelijke oproepen van de ‘stageloper’, die er zelf de humor allang niet
meer van in zag. Toch duurde het nog tot de Rengersweg, dus bijna thuis, eer de inmiddels
zeer wanhopige poelier tot zijn grote opluchting staand onder luid applaus zijn halve krat
gefilterd gerstenat kon ledigen in een ijlings ter beschikking gesteld kunststof tasje. Het tasje
barste zowat uit zijn voegen en werd als trofee triomfantelijk mee de bus uit gedragen.

Al met al voldeed ook dit uitje aan de verwachtingen van het merendeel der deelnemers en
allen, die niet mee geweest zijn hebben veel lol gemist.

Uw Vaste Verslaglegger.

Uitje Club van 100 naar Preston Palace (3)
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Verslag paaskaarten (1)

Voorafgaande aan deze avond was het aantal inschrijvingen meer dan de laatste keren
dus leek het een echte “volle” bak te worden.

Echter door weer een aantal afzeggingen op het laatste moment werd de organisatie met een
aantal problemen geconfronteerd en vooral bij het klaverjassen levert dat de nodige hoofdbre-
kens op.
Het probleem werd echter een uur voor aanvang opgelost en kon er tegen 19.45 uur toch
gestart worden. Afzeggers hebben er volgens mij geen notie van wat zij de organisatie aan-
doen door op het laatste moment verstek te laten gaan maar goed……… het gebeurd en
problemen zijn er om opgelost te worden.
Het was weer bijzonder gezellig met Wim (Wilgenhof)  en Wim (Voelman)achter de bar, door
Iet Wissink en Liesbeth  Kok werden als ervaren serveersters de nodige drankjes en diverse
hapjes aan de tafels bezorgd. Een compliment voor deze mensen en voor de
recreantencommissie voor het aankleden van de kantine in paassfeer.
Ook de diverse sponsoren voor het beschikbaar stellen van de prijzen mogen zeker niet
vergeten worden!! (Jan Wissink bracht dit meteen na de prijsuitreiking naar voren.)

De Jokeraars in opperste concentratie.
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Verslag paaskaarten (2)

Bij het klaverjassen werd er voor het
eerst drie rondes gespeeld i.p.v. 4 (In
het verleden was het nog wel eens
laat voordat kon worden overgegaan
tot de prijsuitreiking. Op deze avond
was dat volgens mij beter geregeld.

Winnaars bij het Jokeren waren:
1. Chris Schuiling   (BBQ-pakket van
’t Vöske)
2. Jetty Schippers  (Bon Auto-
wasserette Nobel)
3. Rieki Brunsveld (Fles wijn Veld-
maat ICT)

Poedel prijs: Irma van de Pangaardt
(klein flesje wijn Veldmaat ICT)

Liesbeth Kok rijkt de hoofdprijs bij het
Jokeren uit aan Chris Schuiling.

De winnaars bij het Klaverjassen
waren:
1.  Gerrit Barink (BBQ-pakket van ’t
Vöske)
2.  Jan Wissink   (Bon Autowasserette
Nobel
3.  Albert ten Hoopen (Fles wijn Veld-
maat ICT)

Poedelprijs:  Adrie Fleming (klein flesje
wijn Veldmaat ICT)

Na het uitreiken van deze prijzen door
de Recreantencommissie, bleef het
nog lang “onrustig ” en bijzonder
gezellig in onze kantine.

De Winnaar bij het Klaverjassen.
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Verslag paasbrunch (1)

De eerste Paasbrunch georganiseerd in de kantine van de Toekomst was zeer zeker de
moeite waard.

Uiteraard werd deze overheerlijke combinatie van breakfast en lunch wederom uitste-
kend verzorgd door onze vaste huiskok Chris en zijn charmante partner Swanny.
En uiteraard mede mogelijk gemaakt door de immer enthousiaste recreantencommissie, die
altijd garant staat voor een perfect georganiseerd gebeuren.
Het aanbod aan etenswaren was overvloedig, zeker gezien de gemiddelde leeftijd van de
aanwezigen, die gezien hun leeftijd vast niet meer van die uitbundige eters zijn. Wat we dus
nodig hebben is een aanvulling met wat jongere deelnemers en hun kroost, dus bij deze een
oproep.

Het onlangs geplaatste biljard, heeft naast een toegevoegde waarde als extra sportieve
gezelligheidsfunctie en kan tevens, door zijn zorgvuldig gekozen plek, uitstekend dienst doen
als lopend buffet. Rond de gehele tafel kon gebruik gemaakt worden van een groot aanbod
van overheerlijke ingrediënten.
Om ongeveer 11.00 uur schoven een 25-tal deelnemers aan de gezellig en met zorg gedekte
tafels, sfeervol verlicht door toepasselijke gele kaarsjes.

Ondanks de mysterieuze afwezigheid van een drietal deelnemers ging na de openings-
speech van Chris W. en een inleiding van Chris S. om 11.15 uur de Paasbrunch van start en
mocht onze tafel als eerste, het rijk gevulde aanbod aan broodjes, salades, soepen, gekookte
eitjes, omelet, koude en warme vleeswaren en zelfs een pasteitje en alles wat nog onge-
noemd is, tot ons nemen.
De ruime keuze noodzaakte een ieder tenminste twee of drie keer rond te gaan en er zijn
gevallen bij, die wel twaalf keer langs het buffet hebben gelopen, al was het alleen maar om te
genieten van het ruime aanbod.
Na een anderhalf uur gezellig tafelen met zeer aangenaam gezelschap en nagenietend met
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een lekker kopje koffie kwam er een einde aan het gezellige samenzijn en terwijl we geza-
menlijk de boel aan het opruimen waren werd het mysterie van de drie afwezigen plotseling
opgelost.
Ons aller Jacqueline had zich vergist in het begin tijdstip, maar gelukkig kon het kleine gezel-
schap, enigszins opgelaten, zich alsnog tegoed doen aan de overgebleven restanten.
Ook dit initiatief is voor herhaling vatbaar. Misschien zouden wat meer jongere leden deel
moeten kunnen nemen en zou er een gezinskorting mogelijk moeten zijn, zodat jeugdleden
met ouders samen gezellig aanwezig kunnen zijn.

Frans Snijder

Verslag paasbrunch (2)
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Verslag 3e Ben Wenneker toernooi (1)

Op  30 maart en 13 april was het zover: De derde editie van de Ben Wenneker-bokaal.
Ruim 20 enthousiastelingen deden aan beide avonden mee. Bijzondere regel op deze

avonden is dat je altijd twee games speelt tot de elf, hoewel sommigen dit taalkundig corri-
geerden naar ‘tot en met de elf’.  11-10 mag dus ook! Winnen of verliezen maakt niet uit:
Uiteindelijk worden alle gemaakte punten opgeteld, en degene met de meeste punten heeft
gewonnen. 11-7 verliezen betekent dus toch 7 punten. Je moet dus voor elk punt knokken en
je mag niks laten lopen. Bijzonder mooie regel!

De eerste avond waren de kwalificaties voor de finale ronden op de tweede avond. Jeroen
won verrassend maar vooral overtuigend zijn poule op de eerste avond maar moest helaas
verstek laten gaan voor de finale poule twee weken later.

Dan de finale avond. Er waren drie poules van zeven spelers samengesteld door de
wedstrijdleiding: Henk Franssen, met ondersteuning van Chris Wenneker, jawel, de zoon van
de naamgever van deze bokaal. De avond begon terwijl de resultaten van de collecte van de
Stichting Gehandicaptensport werden verdeeld onder de vele collectanten binnen de vereni-
ging. Dat is weer een mooi voorbeeld van de activiteit die er in de club heerst, mooi!

Terug naar de wedstrijden: De ‘Runner-up’ poule en de ‘Tussen wal en het schip’-poule wer-
den in de kleine zaal gespeeld.  Uiteindelijk won Gerrit Brunsveld de spannende ‘Runner-up’
poule, Erna Eilers won overtuigend de ‘Tussen wal en het schip’-poule.

Zelf heb ik beide poules niet goed kunnen volgen omdat ik in de ‘Finale’-poule speelde in de
grote zaal. Het werd een spannende avond, met als meest merkwaardige feit dat Remco vlak
voor de wedstrijd tussen Sander en mij grapte ‘Sander, je gaat toch niet twee keer 11-0 verlie-
zen hè’. Van je vrienden moet je het hebben! Bij de geflatteerde stand 11-0, 4-0 dachten we
beiden ‘het zal toch niet gebeuren’, maar Sander herpakte zich goed en het werd 11-0, 11-6.
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Verslag 3e Ben Wenneker toernooi (2)

Meer dan geflatteerd want de eerste avond was dezelfde wedstrijd gelijk opgegaan. Sander
herpakte zich even later: hij kwam de volgende wedstrijd tegen de gedoodverfde favoriet
Frans met 10-9 voor maar verloor hem nipt 10-11, 5-11.

Een bijzonder detail in onze poule was de materiaal pech: Rob’s batje vertoonde speling,
maar hij was niet de enige: Ook Gert zijn batje had speling, maar zoals het hoort, stelde hij de
reparatie uit tot na het seizoen. Eerst moest immers het kampioenschap worden binnen
gehaald! Sowieso werd Gert aan het begin van de avond verrast dat hij in de finale-poule mee
mocht doen. Als laatste geplaatst maakte hij dit met genoemde materiaalpech meer dan waar
met een verdienstelijke derde plek.

De grote vraag  was natuurlijk of Frans Snijder zijn titel zou prolongeren. Op papier was hij
weer de favoriet, maar na eerste vijf wedstrijden hadden hij en ondergetekende de maximale
scores binnengehaald. De onderlinge wedstrijd moest dus de beslissing gaan brengen. Na
een voortvarende start van mijn kant (4-0) kwam de druk op de ketel. Een flink aantal mazzel-
ballen later ging de eerste game met marginale marge naar mij (11-10). Frans liet in de
tweede game zien dat hij de terechte winnaar van de avond werd: 11-8.

(Richard (rechts) in actie tegen Frans)

Bij de prijsuitreiking had Henk nog een verrassing in petto: Een ‘Tussen het wal en het schip’
bokaal voor de beste van de ‘Runner-up’ poule en de ‘Tussen wal en het schip’-poule, op
basis van de meest gescoorde punten. Deze ging naar Gerrit, en de Ben Wenneker bokaal
ging dus naar Frans. Beiden van harte gefeliciteerd!

De Ben Wennekers bokaal-erelijst is als volgt:

2009 Jacqueline Vos
2010 Frans Snijder
2011 Frans Snijder

auteur: Richard Veninga
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We waren op woensdag 30 maart bijeen gekomen om 4 poules te maken van 6 perso
nen. De sterkste speler van elke poule kon je er hierbij zo uithalen.

We gingen op 14 april weer verder met de finales om te bepalen wie uiteindelijk met de Ben
Wenneker bokaal naar huis zou gaan. We streden in drie poules van elk 7 mensen.

De poules heetten: de winnaarspoule, de tussen wal en schip poule en de verliezerspoule. Bij
alle poules werd flink gestreden. We moesten twee games spelen en stopten als je (of de
tegenstander) de 11 punten had bereikt.

De poulewinnaars waren uiteindelijk: Frans Snijder, Erna Eilers en Gerrit Brunsveld.

Erna en Gerrit moesten uitmaken wie een bokaal mee naar huis kon nemen. Gerrit won
hierbij met 3 punten verschil van Erna.

Henk en Chris bedankt... het was een fijn toernooi.
                                                                                     Auteur: een anonieme deelnemer

Chris Wenneker rijkt aan Gerrit Brunsveld.de bokaal uit.

Verslag 3e Ben Wenneker toernooi (3)
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Bij onze vereniging zijn in de voorjaarscompetitie 2011 een 5-tal seniorenteams kampioen
geworden in afdeling Oost.
In tegenstelling tot de voorjaarscompetitie van vorig jaar (toen als test 8 teams uitkwamen,
waardoor er 14 wedstrijden in de competie gespeeld werden) bestond de competitie dit
voorjaar weer uit 10 wedstrijden (6 teams per poule)

Op vrijdag 15 april vonden er een aantal ontknopingen plaats in de Jan Wissinkhal. Mede
daardoor was de kantine die avond versierd en was er een hoop publiek.

Voorjaarskampioenen (1)

De Toekomst 2, bestaande uit
Frank Bruggeman, Guido van
Zwieten en Marten Adolfsen werd
die avond kampioen in de 2e
divisie, afdeling Oost.

(vlnr: Frank, Guido, Marten)

Voor De Toekomst 4, bestaande
uit Jos Zonneveld, Jan Voelman,
Henri Wittenberg en Frans
Snijder was het feestje de week
ervoor al gevierd toen ze kam-
pioen wisten te worden in de 2e
klasse.

(vlnr: Jos, Jan, Henri, Frans)
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Voorjaarskampioenen (2)

Ook De Toekomst 7 wist de
week ervoor al kampioen te
worden en wel in de derde
klasse. Dit team bestaat uit
Reint Broeke, Marlies Fleming,
Boris Bosch en Nico Horstman.

(vlnr: Reint, Marlies, Boris (Nico
ontbreekt))

Toekomst 12, welke de laatste competitieavond aan 1 punt voldoende had om kampioen te
worden wist met 5-5 gelijk te spelen, zodat ook zij het kampioensfeestje konden vieren. Dit
team bestaat uit Chris Wenneker, Jonn van Zuthem, Gert Mogezomp, Jacqueline Vos en
Michelle Zonneveld en werd kampioen in de 5e klasse (poule N)
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Voorjaarskampioenen (3)

Tot slot werd Toekomst 13
kampioen in de reguliere com-
petitie. Dit team bestaande uit
Mark Boot, Emmy Pater, San-
der Schoolderman en Remco
Sieverink werd kampioen in de
vijfde klasse (poule O).

(vlnr: Mark, Emmy, Sander
(Remco ontbreekt))

Naast alle kampioenen wist één team degradatie niet te ontlopen. De overige 9 teams wisten
zich te handhaven in hun competitie klasse.
Het komende seizoen wordt De Toekomst 1 versterkt met de 66 jarige Jaap van Hummel
(welke van Entac overkomt), Collin Vredeveldt (nu spelend voor Torenstad) en Tom Bleumink
(nu spelend bij Toekomst 3), zodat dit team ook mee kan doen om het kampioenschap in de
najaarscompetitie.
 Ronald Swaters zal een stapje terug doen om plaats te maken voor de versterking in het
team.

Mirko Egbers

Verslag fietstocht dinsdagochtend recreanten

Op 7 juni hadden we onze jaarlijkse fietstocht van ongeveer 70 km., maar niet heus.

We vertrokken om ca.half tien vanaf de hal onder leiding van Gerrie Vels en Coos Jansen.
Dit duo heeft electrische fietsen en zelfs  met de laagste versnelling erop was het achter dit
tweetal behoorlijk doorfietsen geblazen, maar de tocht voldeed aan alle wensen.
De etappe ging van Lochem naar Laren, jawel in gelderland.
maar je staat versteld, hoeveel km afstand je van 5 km kunt maken.
na een prachtige tocht waren we om ca. 10.30 in Laren.

In het Langenbarch werden we onthaald op koffie en een Larense specialiteit. De naam ervan
weet ik niet meer, maar ik had er wel meer van op gekund.
Na deze drink,eet en plaspauze zijn we weer welgemoed langs de grote weg naar Lochem
gereden.
Al met al hebben we een leuke morgen gehad.
Namens de deelnemers dank ik de dames Gerrie en Coos voor het gezellige uitje.

Henk Brinkerink
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Toekomst 2  ALTC  kampioen

2 mei 2011;
We zijn met het Jan Ubelstoernooi kampioen geworden in de C poule.
Geert Zeelte, Erwin Stegeman en Rob van der Zee was reserve speler.

Rob heeft voor in januari voor Geert ingevallen en op 2 april voor Erwin, omdat hij naar Duits-
land moest voor een toernooi.
Rob bedankt voor het invallen.
Ik vond het super om kampioen te worden samen met Erwin, dat geeft een goed gevoel en
we gaan door naar de B poule, dan wordt het wel wat zwaarder maar we gaan er voor.

Tot slot wil ik de trainers bedanken voor het helpen met de trainingen op Dinsdag en Woens-
dag avond.
Deze trainers zijn Esther Wissink, Arie Pater en de coaches Mirko Egbers en Rob van der
Zee. Jullie verdienen een dikke pluim van de spelers.

Geert Zeelte

Bij de aangepaste sporters is ook een team kampioen geworden in hun competitie (het
zogeheten Jan Ubels toernooi).

Dit team (Toekomst 2, waarvan de vaste spelers dit jaar mee zullen doen aan de Special
Olympics World Summer Games in Athene (25 juni t/m 4 juli) bestaande uit de vaste spelers
Erwin Stegeman en Geert Zeelte en invaller Rob van der Zee wist kampioen te worden in de
c-klasse en promoveren daarmee naar de b-klasse.

Reaktie op kampioenschap Toekomst 2  ALTC
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De Toekomst wint weer niet van VTV (1)

Het “zaterdagavondje tafeltennis” is weer gaan leven binnen de vereniging.
Captain Ronald Swaters riep bij alle thuiswedstrijden per mail alle leden op om dit team te
komen aanmoedigen. Hij wist diverse mensen bereid te vinden om een maaltijd tijdens deze
wedstrijden  te bereiden voor de bezoekers en de spelers.
Hij  poste ook diverse  wedstrijdverslagen op de website. Hieronder het wedstrijdverslag van
Ronald van de thuiswedstrijd tegen VTV. Dit team eindigde verrassend op de tweede plek in
de landelijke 3e divisie.

Door het terugtrekken van Trias 1 uit deze competitie is het kampioenschap normaliter
voorbehouden aan Hilversum 2.

Spannender is echter, wie samen met Trias 1 zal degraderen uit deze 3e divisie poule. VTV
(N) 1, SKF 3, Argus 3 en De Toekomst 1 staan immers allen binnen 10 punten afstand van
elkaar.
Afgelopen zaterdag 26 maart stond de wedstrijd De Toekomst 1 – VTV (N) 1 op het pro-
gramma. Stilletjes was nog gehoopt op het thuislaten van oud-eredivisie speler Felix Warners
door VTV, maar deze hoop bleek niet bewaarheid.

In een spannende wedstrijd van bijna 5 uur wist VTV (N) 1 met een 6-4 overwinning aan de
haal te gaan. Zoals verwacht, maar niet zonder slag of stoot, zorgde Felix Warners voor 4
punten voor het team uit Nieuwegein.
Aan Lochemse kant produceerde Erik Ernst de helft van het aantal punten.

Ondanks het grote aantal supporters, zeker 45, wil het De Toekomst 1 nog niet erg lukken om
thuis te winnen. Na nederlagen tegen Hilversum 2, Trias 1 en een gelijkspel tegen SKF 3, was
het vandaag doelstelling om daar verandering in te brengen tegen VTV (N). Bij binnenkomst
van het team en het zien van Felix Warners was al duidelijk dat dit een uitdagende doelstelling
zou gaan worden.

In de eerste wedstrijd van de middag nam Tom Bleumink, invaller uit team 3 voor de dit sei-
zoen niet meer opererende Ronald Swaters, het op tegen Neil de Goede. Zoals wel vaker
deze competitie ging er weer een wedstrijd met het kleinst mogelijke verschil verloren. Neil,
die beduidend beter speelde dan in Nieuwegein, won met 14-16 in de 5e game. Erik Ernst
bracht daarna de stand weer gelijk door een eenvoudige overwinning op Jörgen Verberne.
Paul van der Weerthof mocht als eerste aantreden tegen Felix Warners en wist verrassend
de eerste game naar zich toe te trekken. In een op en neer gaande wedstrijd was het uitein-
delijk toch Felix die de volgende 3 games met twee punten verschil wist te winnen.

De dubbel, vorige week nog van zeer hoog niveau, moest weer een gelijke stand op het bord
brengen. Helaas ging deze ook weer in 5 games naar de mannen van VTV.
Tussenstand: 1-3.

Het gevoel dat het weer eens een middag als tegen Hilversum 2 kon gaan worden met veel
net-niet wedstrijden, bekroop de mannen uit Lochem.
Gelukkig wist Ernst hier een eind aan te maken. In een zeer spannende wedstrijd wist hij,
mede geholpen door twee foutservices van Neil in de verlenging van de 5e game, de wed-
strijd met 15-13 binnen te slepen.
Vervolgens moesten Tom en Felix de degens kruisen. Wederom in een gelijkopgaande wed-
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strijd was het Felix die in 4 games het pleit van Tom beslechtte.

In de volgende wedstrijd zag het lange tijd naar uit dat Van der Weerthof het niet ging redden
tegen Verberne. Echter acht opeenvolgende punten zorgden ervoor dat een 3-6 achterstand
in de 5e game werd omgebogen naar een 11-6 overwinning.

In de vervolgwedstrijden lieten Felix en Neil resp. Erik en Paul kansloos. Beide potten werden
met 3-0 gewonnen door de tegenstanders uit Nieuwegein.

De dag eindigde zoals hij begon. Tom Bleumink en Jörgen Verberne, beiden nog wachtend op
een overwinning, maakten er een spannende wedstrijd van. Met een miniem verschil was het
uiteindelijk Tom die de gehate 0 uit het wedstrijdboekje speelde.

Einduitslag: 6-4 voor VTV (N) 1.

Hoewel het spel van de mannen uit Lochem niet het niveau haalde van vorige week, mag
men toch tevreden zijn met 4 punten. VTV met Felix Warners is voor alle teams in deze poule
een moeilijk te nemen horde.
Nu bekend is dat ook Argus vier punten heeft behaald tegen SKF 3 en dus niets inloopt, heeft
De Toekomst alles in eigen handen voor lijfsbehoud.

De stand is als volgt:
Hilversum 2         5-36
VTV (N) 1             6-31
De Toekomst 1    6-27
SKF 3                  5-26
Argus 3                6-20
Trias                      0-0

Komend weekend wordt er door De Toekomst niet gespeeld. Officieel stond de wedstrijd
tegen Trias 1 op het programma maar zoals bekend heeft dit team zich door blessureleed
moeten terugtrekken uit de competitie.

Over twee weken staat de beslissende wedstrijd tegen  Argus 3 op het programma. Wellicht
kan lijfsbehoud dan al een feit zijn.

We hopen dat we dan weer kunnen rekenen op veel support. Ook voor een hapje en een
drankje is al gezorgd.

Langs deze weg willen we graag Joop Stokvisch bedanken voor het bereiden en aanbieden
van het heerlijke eten.
Tevens gaat onze dank uit naar de barbezetting met Marlies Fleming, Chris Schuiling en
Chris Wenneker.

En ‘last but not least’ alle aanwezige supporters. Het doet ons goed dat het zaterdagavondje
tafeltennis weer is gaan leven.

Ronald Swaters

De Toekomst wint weer niet van VTV (2)
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Bestuurs- en commissieleden

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

Harry Albers (penningmeester) 06-57039608
Chris Wenneker 0573-256260
Chris Schuiling (Tweede Voorzitter) 0573-258813
Jochem Veldmaat 06-41838474

Recreantencommissie:  (o.v.v. Chris Wenneker)

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

Club van 100:  (o.v.v. Chris Wenneker)

Jan Wissink (voorzitter) 0573-252630
Wim Wilgenhof (penningmeester) 0573-251821
Chris Wenneker (secretaris) 0573-256260

60 jaar Jubileumcommissie: (o.v.v. Chris Wenneker)

Chris Wenneker  0573-256260
Remco Zieverink

Dinsdagmorgengroep:  (o.v.v. ChrisWenneker)

Liesbeth kok   0573-253146
Gerrie Vels   0573-257963

Jazz-gymnastiek:  (o.v.v. Chis Wenneker)

Gerrie Vels   0573-257963

Accommodatiecommissie: (o.v.v. Harry Albers)

Harry Albers   06-57039608
Hans van de Lande   0573-256458

Kascommissie:  (o.v.v. Harry Albers)

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

Technisch beheer website: (o.v.v. Jochem Veldmaat)

Mirko Egbers

Schoonmaakrooster: (o.v.v. Jochem Veldmaat)

Jochem Veldmaat        06-41838474

Ledenadministratie:  (o.v.v. Jonn van Zuthem)
Albert Enterman
Harry Albers

Redactie Meppers: (o.v.v. Jonn van Zuthem)
Bart Ebskamp (Lay-out clubblad) 0573-255985
Frans Snijder (corrector) 0573-254961
Linda Spruit (copy) (redactie@lttcdetoekomst.nl) 0545-293559

Algemene Jeugdcommissie: (o.v.v. Gert Mogezomp)

Gert Mogezomp (voorzitter)  0573-258655
Chris Schuiling 0573-258813
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
Jolanda Hofland 0573-255801
Boris Bosch 0573-250145
Marten Adolfsen 0573-256067
Frank Bruggeman 0548-361667

A.L.T.C.-commissie: (o.v.v. Gert Mogezomp)

Erna Eilers-Kraan (voorzitter) 0573-252703
Rob van der Zee (secretaris) 0575-521736
Gerrie Vels 0573-257963
Geert Zeelte 0573-257524
Riet Pongers                                    0573-256103
Rieki Brunsveld                                 0573-254644

Financieel manager: (o.v.v. Gert Mogezomp)

Jan Wissink (o.a. sponsoring) 0573-252630

Technische commissie: (o.v.v. Chris Schuiling)

Chris Schuiling 0573-258813
Gerrit Hofland        0573-257823
Guido van Zwieten        0573-257823

Wedstrijdsecretariaat: (o.v.v. Chris Schuiling)

Harry Albers (sen. regio en afdeling) 0573-256867
Henk Brinkerink (sen. landelijk) 0573-254676
Guido van Zwieten  0573-257823

Barcommissie: (o.v.v. Chris Schuiling)

Jan Bouwmeester 0573-252678
Chris Schuiling 0573-258813

Afgevaardigde NTTB: (o.v.v. Jochem Veldmaat)

Jochem Veldmaat        06-41838474
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Ledenmutaties Ledenmutaties

Nieuwe jeugdleden:

J.A. Corée, roepnaam Jesse
Denneappel 3  7261 HK   Ruurlo
geboortedatum: 28 januari 2002,
 telefoon 0573-430865
jesse.coree@planet.nl

F.S. (Fabian) Ernst
Endepol 37 7241 LE Lochem
Geboortedatum: 30-05-05,
telefoon 0573-255801

W.G. (William) Krien
Reviusstraat 21, 7471 XK, Goor
Geb.: 9 juni 1994
06 29607593 / 0547 276292

L.F. (Lisette) Vos
Kijksteeg 1, 7241 SW, Lochem
Geb.: 1 juni 2001
email: vos_warnaars@hotmail.com

Opzeggingen:

Joy Ruijmgaart, indien mogelijk per 1 juli
2011

Nieuw leden senioren:

C. Vredeveldt, roepnaam Collin
Sonsvelthof 21
7205 GH  Zutphen
geboortedatum: 18-11-1970,
telefoon 0575-842100
vredeveldt@chello.nl

J. (Jaap) van Hummel
Laurens Bogtmanstraat 52
7558 HR Hengelo (O)
geboortedatum: 23 juni 1944,
telefoon 074-2778497
jvanhummel@hotmail.com

T.M. (Mathea) Bisschop
Rembrandlaan 52,
7242 DD, Lochem
geboren 21-02-88
Telefoon:0573-460085,
mathea111@hotmail.com

Adres wijzigingen:

Patrick van Laarhoven
NIET MEER op de zwiepseweg in Lochem
woont maar dat zijn adres tot nader bericht
is Vordenseweg 12 7231 PA Warnsveld.
Ook zijn postadres is verandert  tot nader
bericht, Walcherenstraat 76 6922 DE te
Duiven.

Tom Bleumink
Naar Molenstraat 20,
7231 KN Warnsveld

Copy voor het clubblad

Gaarne per e-mail: redactie@lttcdetoekomst.nl

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

Trainers
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Landelijk 3e divisie- Poule A
Hilversum 2 8 58
De Toekomst 1 8 40
VTV (N) 1 8 40
SKF 3 8 36
Argus 3 8 26
Trias 1 0 0

Eindstand voorjaarscompetitie 2011 (1)

Persoonlijke  resultaten Toekomst 1
L.A Ernst 21 16 76%
P.W. van de Weerthof 27 14 52%
R.P. Swaters  6 0 0%

2e divisie-Oost- Poule A
De Toekomst 2
De Veluwe 3
DTS 1
Effekt '74 1
DTV '84 1
Blauw-Wit 2

Persoonlijke  resultaten Toekomst 2
LF. Bruggeman 21 18  86%
M. Adolfsen 21 19  90%
G. v. Zwieten          18 9  50%

7 - 51
7 - 46
7 - 41
7 - 40
7 - 40
7 - 39

2e divisie Oost - Poule A  promotie
DDe Toekomst 2
De Veluwe 3
DTS 1
Effekt '74 1

10 - 66
10 - 61
10 - 56
10 - 55

Persoonlijke  resultaten Toekomst 2
LF. Bruggeman 9 7  78%
M. Adolfsen 9 4  44%
G. v. Zwieten 9 2  22%

2e divisie-Oost- Poule B
Tafelten Zwolle 4
Swift (D) 1
Blauw-Wit 3
De Toekomst 3
Kampenion 1
Wijk 16 1
Emmeloord 1
Trias 2

7 - 49
7 - 40
7 - 39
7 - 39
7 - 37
7 - 33
7 - 27
7 - 16

Persoonlijke  resultaten Toekomst 3
TT. Bleumink  18 16  89%
R.K. Voppel  15 8  53%
J. de Boer  18 7  39%
G. Oudt  24 8  33%

2e divisie Oost - Poule B promotie
Tafelten Zwolle 4
Blauw-Wit 3
e Toekomst 3
Swift (D) 1

Persoonlijke  resultaten Toekomst 3
TT. Bleumink  6 3  50%
R.K. Voppel  3 0  0%
J. de Boer 9 5  56%
G. Oudt 9 3  33%

9 - 63
10 - 54
10 - 52
9 - 48

2e klasse- Poule E
De Toekomst 4 10 77
Warnsveld 1 10 55
Gorssel 1 10 51
Wijk 16 2 10 51
De Brug 5 10 42
De Lieverdjes 1 10 24

Persoonlijke  resultaten Toekomst 4
HJ. Zonneveld  24 22  92%
H. Wittenberg  18 16  89%
G.J. Voelman  27 20  74%
F.P. Snijder  21 13  62%
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Eindstand voorjaarscompetitie 2011 (2)

2e klasse- Poule D
Swift 2 10 73
Overa 1 10 57
De Toekomst 5 10 57
Wijk 16 3 10 47
De Brug 6 10 34
Olst 3 10 32

Persoonlijke  resultaten Toekomst 5
M. Egbers 30 23  77%
J. Veldmaat 24 13  54%
E. Driessen 30 13  43%
S. Bouck  0 0    0%
P. van Laarhoven  0 0    0%

3e klasse- Poule G
Trias 6 10 74
De Toekomst 6 10 72
De Veluwe 7 10 48
De Brug 10 10 45
MTC 2 10 42
Shot '78 2 10 19

3e klasse- Poule E
De Toekomst 7 10 74
Trias 7 10 63
Swift 4 10 56
De Brug 7 10 41
Torenstad 4 10 40
Overa 2 10 26

3e klasse- Poule D
Swift 3 10 81
De Veluwe 6 10 61
Olst 4 10 61
ZC Actief 1 10 36
De Brug 8 10 35
De Toekomst 8 10 26

4e klasse- Poule L
ETTV 4 10 67
Trias 9 10 64
Warnsveld 3 10 62
De Toekomst 9 10 60
Gelvandria 6 10 34
Ugchelen 1 10 13

Persoonlijke  resultaten Toekomst 6
S. Beekman  30 26 87%
J.B.H. Schoolderman  30 24 80%
R.J. van Mourik  24   8 33%

Persoonlijke  resultaten Toekomst 7
M. Fleming  24 23  96%
B. Bosch  24 20  83%
R. Broeke  24 18  75%
N. Horstman  18   6  33%

Persoonlijke  resultaten Toekomst 8
J. Schrijver  24 8  33%
A. Horstman  24 8  33%
G.W.J. Hofland  24 4  17%
M. Knippen  18 1    6%

Persoonlijke  resultaten Toekomst 9
R. Veninga  21 19  90%
H. Franssen  24 15  63%
J. Bouwmeester  24 14  58%
R.B. Jorritsma  21   7  33%
W.J. Klein Baltink    0   0  0%

Persoonlijke  resultaten Toekomst 10
R. Otten  18 17  94%
J.J.J. Hoffman  21 12  57%
W. Wilgenhof  18 6  33%
W.J. Voelman  21 4  19%

4e klasse- Poule J
Gorrsel 2 10 64
Shot '78 5 10 64
Swift 7 10 56
De Toekomst 10 10 52
De Lieverdjes 5 10 42
De Brug 15 10 22
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Eindstand voorjaarscompetitie 2011 (3)

5e klasse- Poule K
Ugchelen 2 8 67
De Toekomst 11 8 45
MTC 4 8 40
Swift 12 8 26
ETTV 5 8 22

5e klasse- Poule N
De Toekomst 12 10 64
Overa 3 10 59
Swift 11 10 57
DTTC 4 10 50
Wijk 16 10 10 40
DSC 3 10 30

5e klasse- Poule O
De Toekomst 13 10 71
Wijk 16 8 10 56
DTTC 3 10 50
Futura 4 10 50
Trias 12 10 41
Torenstad 6 10 32

6e klasse- Poule B
Trias 13 10 78
De Toekomst 14 10 63
Gorssel 5 10 57
Warnsveld 5 10 56
MTC 5 10 26
Futura 5 10 20

6e klasse- Poule C
Gelvandria 8 10 64
Overa 4 10 63
Gorssel 1 10 56
Trias 14 10 52
Wijk 16 11 10 39
De Toekomst 15 10 26

JEUGD Landelijk-C- Poule G
Huizen 2 10 70
DTS 1 10 68
Litac 2 10 48
Bit.nl 2 10 44
De Toekomst 1 10 36
Relax 2 10 34

Persoonlijke  resultaten Toekomst 11
G. Wassink  24 17  71%
J.C. ten Bokkel  24 14  58%
A. Hofland-Franssen  24   8  33%
J. Vreeman  0   0    0%

Persoonlijke  resultaten Toekomst 12
G. Mogezomp  21 17  81%
M. Zonneveld  11   8  73%
J. van Zuthem  23 14  61%
C. Wenneker    9   4  44%
J.B. Vos  17   7  41%

Persoonlijke  resultaten Toekomst 13
ME. Pater  27 27  100%
S. Schoolderman  30 21   70%
M. Boot  30 16   53%
R. Zieverink    3   0     0%

Persoonlijke  resultaten Toekomst 14
H. Brinkerink  12 10  83%
J.G.B. van de Lande  21 15  71%
A. Harkink  21 14  67%
A. Enterman  21 13  62%

Persoonlijke  resultaten Toekomst 15
E. Eilers-Kraan  24 15  63%
L. Halssema  24   8  33%
P. van Ark  24   1    4%
J. Stokvisch  18   0    0%
C.J. Schuiling    0   0    0%

Persoonlijke  resultaten Toekomst 1
Rutger Carelse  18   9  50%
Boris Bosch  27 13  48%
Peter Beening  27   7  26%
Annemiek Roelofs    9   1 11%
Emiel Herkert    9   0  0%
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Team 1 Landelijk 3e div. zaterdag (17.00 uur)
Eric Ernst 3303978 255801
Paul van de Weerthof 2827424 254747
Tom Bleumink 2993518 06-51328918
Collin Vredeveld 3713652 0575-842100
Jaap van Hummel 3647819

Team 2 1e divisie oost vrijdag 1
Ronald Swaters    ( Aanv.) 1963463 253022
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
Jolanda Hofland

Team 4 1e 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 1
Erwin Driessen   ( Aanv. ) 1909930 471200
Jochem Veldmaat 2921286 06-41838474
Mirko Egbers 2672366 0545-293559
Sandra Bouck 2282488 0573-256420

Team 6 2e klasse  oost vrijdag 2
Reint  Broeke  ( Aanv) 2083795 253652
Marlies  Fleming 2674091 06-53582876
Boris Bosch 3590509 250145

Teamsamenstelling senioren nj-comp.2011(1)
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Team 7 3e klasse oost maandag
Jan Schoolderman  ( Aanv.) 3007255 252311
Sjako Beekman 3608239 0575-570082
Ronald  van  Mourik 3554626 0545-274919

Team 8 3e of 4e klasse oost vrijdag 2
Jan Bouwmeester  (aanv) 2623765 252678
Richard Veninga 3456103 459297
Wim Klein Baltink 3061885 0575-545472

Team 9 4e klasse oost vrijdag 1
Gert Mogezomp   ( Aanv)) 3793165 258655
Jacqueline  Vos 3007734 06-41735882
Jonn van Zuthem 3956975 459750
Michelle Zonneveld 3712208 257596

Team 10 4e klasse oost maandag
Arend Horstman ( Aanv) 108052 253837
Rino  Knippen 2024296 0575-552551
Jan Schrijver 237924 257744
Gerrit Hofland 1102601 c

Team 11 4e klasse oost vrijdag 2
Emmy Pater 3712525 06-30076614
Sander Schoolderman 3961027 06-20401004
Mark Boot 3961035 06-51805534

Team 12 4e klasse oost vrijdag 1
Henk Franssen (Aanv) 3133967 xxxxxxxxxx
Rob Jorritsma 3133420 259193
Nico Horstman 3061801 0575-517667

Team 13  4e klasse oost vrijdag 2
Wim Wilgenhof  ( Aanv.) 813209 251821
Wim Voelman 1732642 252659
Jeroen Hoffman 2083779 258859
Richard  Otten 2083753 258277

Teamsamenstelling senioren nj-comp.2011 (2)
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Team 14 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 15 6e klasse oost vrijdag 1
Chris Wenneker 2772344 256260
Remco Zieverink 3961019 250948
Chris Schuiling 3007865 258813

Team 16 6e klasse oost maandag
Harry Albers 2672374 06-57039608
Erik Kamphuis 3979088 257467
Gerrit Brunsveld 3831337 254644

Team 17 6e klasse oost vrijdag 2
Erna Eilers-Kraan  ( Aanv) 2828226 252703
Peter van Ark 3858517 257471
Laus Halsema 3853135 0228-518050
Joop Stokvisch 3521160 250991

Team 18 6e klasse oost maandag
Ab Harkink    (Aanv.) 3831353 254732
Hans van de Lande 1762697 256458
Albert Enterman 3193585 471266
Henk Brinkerink 3521233 254676

Zaterdag speelt team 1

Vrijdag 1 spelen de teams: 2, 4, 5, 9, 12, 15.

Vrijdag 2 spelen de teams:        3, 6, 8, 11,  13, 17.

Maandag spelen de teams:       7, 10, 14, 16, 18

Teamsamenstelling senioren nj-comp.2011 (3)
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In het weekend van 2 en 3 april 2011 zijn de Special Olympics Regionale Spelen van
Nordrhein-Westfalen (Duitsland) gehouden.

Onze vereniging is hiervoor speciaal uitgenodigd om aan deel te nemen om daarmee interna-
tionale ervaring op te doen voor de spelers Erwin Stegeman, Geert Zeelte en Marina van der
Zee (De Toekomst) die komende zomer meedoen met de Special Olympics World Summer
Games in Athene welke van 20 juni t/m 4 juli plaats zal vinden. (Helaas kon Geert niet mee-
doen vanwege competitieverplichtingen (het Jan Ubelstoernooi))

De uitnodiging is het gevolg van de uitnodiging die De Brug uit Groningen jaarlijks krijgt om
deel te nemen aan deze spelen. Tatjana Hinz (De Brug) speelt bij De Brug en complement-
eert daarmee het tafeltennisteam van Team NL. Naast Tatjana deden nog een drietal spelers
(Louis Curvers, Karin Roede en Michael Belga) mee aan het toernooi en werden begeleid
door Feike Tuinhof.

Op zaterdagmorgen werd (na een autorit van 2 uur) om 10:00 uur gestart met het toernooi.
De ruim 200 deelnemers moesten die dag 7 wedstrijden (van 5 minuten) spelen. De uitslagen
die dag bepaalden de klassering voor de 2e dag. Nadat alle wedstrijden klaar waren werden
de Spelen officieel geopend, waarbij alle verenigingen zich presenteerden en waarbij de
Olympische vlam werd  ontstoken (dooor Tatjana).

Regionale Special Olympics  Nordrhein-Westfalen
(1)

Na het avondeten was er tijd voor ontspanning. Die tijd werden door de spelers van De Brug
en De Toekomst benut om een wandeling door Neuss te maken.
Hierna vertrok een ieder naar zijn/haar hotelkamer die voor 1 nacht (De Brug 2 nachten) was
besproken.
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De 2e dag vonden de uiteindelijke finales plaats, waarbij er per 2 poules van drie personen
werd uitgemaakt wie 1 tm 6 werd (de winnaars van de 1e poule speelden tegen de winnaars
van de 2e poule (om de eerste en tweede plaats), enz).
Tijdens de wedstrijden was het verboden de spelers te coachen.

Erwin en Louis wisten in hun klasse een 2e plaats te behalen. Tatjana Hinz en Karin werden
3e, Michael werd 4e terwijl Marina (nog revaliderende van een geplaatste kunstheup genoe-
gen moest nemen met een 6e plaats. Geert kon vanwege competitie verplichtingen niet
deelnemen aan dit 2 daagse toernooi (welke dit jaar voor de 10e keer plaats vond), waaraan
ruim 200 deelnemers deelnamen.
Na de huldigingen en sluitingsceremonie kregen we nog een maaltijd mee voor onderweg.

Mirko Egbers

Regionale Special Olympics  Nordrhein-Westfalen
(2)

De spelers en begeleiders (m.u.v. Mirko die de foto maakte)
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Team NL Tafeltennis van Special Olympics Nederland heeft op zondag 15 mei de WK Tafel-
tennis en Dutch Open voor Gehandicapten in Ahoy Rotterdam bijgewoond.

Het team bestaat uit Erwin Stegeman, Geert Zeelte, Marina van der Zee en Tatjana Hinz
(Groningen) en reservespeler Wilco Brunsveld en reservecoach Arie Pater. Waarbij

zowel Erwin als Arie helaas niet aanwezig konden zijn op dit WK.

Het team is uitgenodigd door de organisatie van het WK en de heer Pim Blokland, directeur
van Blokland Holding, winnaar van WK Tafeltennis VIP kaarten tijdens het Nationaal Gala voor
de Gehandicaptensport 2011. Volgens de heer Blokland verdienden deze bijzondere kaarten
een bijzondere bestemming en die heeft hij gevonden bij het Tafeltennisteam van Team NL.

Mede doordat er op 14 mei het Toekomst toppers toernooi is georganiseerd bij onze vereni-
ging (en Tatjana Hinz daar aan mee mocht doen t.b.v. de voorbereiding van de Special
Olympics World Summer games) zijn Tatjana en haar begeleider (Joop Sinnige) de avond
ervoor komen logeren bij ondergetekende. Ze hadden een heuse Groninger koek en een bos
bloemen als dank meegenomen.

Op zondagmorgen 15 mei kon er dus al vroeg vertrokken riching sportpaleis Ahoy in Rotter-
dam. In Lochem werden Geert, Esther Wissink en Pjotr Carelse (in plaats van Erwin en Arie)
opgehaald en in Zuthpen werd Marina opgepikt. Met 2 auto's vertrokken we zogezegd naar
Ahoy alwaar we tegen 10 uur arriveerden.
Met de Wk organisatie was afgesproken dat we een banner (Special Olympics World
Summer Games) bij de ingang neer konden zetten en konden we een aantal flyers bij de
informatie balie neerleggen (die gretig aftrek vonden).

Na het kijken van de indrukwekkende halve finales bij de heren, bezochten we de rest van het
complex en zagen onder andere hoe Rutger Carelse De Toekomst vertegenwoordigde bij de
jeugdcup en het hoge niveau bij de finales van het Dutch open voor gehandicapten .

Team NL bij WK tafeltennis (1)
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Ook kregen we een rondleiding op plekken waar de normale bezoeker geen toegang toe had
(oa de persruimten, spelersruimten) en hebben we met eigen ogen mogen aanschouwen wat
voor geweldige organisatie achter dit unieke evenement schuil ging.

Hierna werden de herenfinale gespeeld, waarbij Zhang Jike (22) de finale wist te winnen (in
zes games) tegen topfavoriet Wang Hao (28)

Mirko Egbers

NTTB en WK Steunen Fonds Gehandicaptensport:
De Nederlandse Tafeltennisbond en de WK Organisatie hebben het Fonds Gehandicapten-
sport uitgekozen als goed doel tijdens de WK Tafeltennis. Samen met de verenigingen en de
leden zetten ze zich in om geld in te zamelen voor het goede doel. De NTTB en Fonds
Gehandicaptensport werken samen om zodoende de gehandicaptensport en specifiek het
aangepast tafeltennis verder te ontwikkelen.

Team NL bij WK tafeltennis (2)
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Zaterdag 21 mei heeft Special Olympics Team NL, een landelijke selectie van 86 sporters
met een verstandelijke handicap en hun coaches, zich voor het eerst aan het publiek gepre-
senteerd.
Op een heuse catwalk presenteerde de sporters hun nieuwe sport- en teamkleding die zij in
Athene gaan dragen.
Na maandenlange voorbereiding staat Team NL te popelen om naar de Special Olympics
World Summer Games in Athene af te reizen. ’s Werelds grootste sportevenement in 2011.

Op zaterdagochtend werden Marina van der Zee, Erwin Stegeman, Tatjana Hinz en Geert
Zeelte en de coach Mirko Egbers van Team NL, naaste familie, verzorgers en kennissen

welkom geheten bij het AEGON gebouw in Den Haag.
Voordat de sporters aan het publiek werden gepresenteerd kregen zij een mediatraining
begeleidt door ambassadeur Toine van Peperstraten.
Ook ex-topsporters Nelli Cooman, Barbara de Loor en Carl Verheijen waren aanwezig om
hun media-ervaringen te delen met de sporters van Team NL.

Team NL klaar voor Athene (1)

vlnv: Natascha Bruers, Nelli Cooman, Toine van Peperstraten, Carl Verheijen en Barbara de
Loor

Na de mediatraining was het zover en mochten een aantal sporters (onder andere Geert
Zeelte en Tatjana Hinz) zich op een heuse catwalk met hun splinternieuwe kleding die zij in
Athene gaan dragen.
De 86 sporters en 24 coaches gaan rood/wit/blauwe teamkleding dragen, waarmee ze Ne-
derland in Athene gaan vertegenwoordigen.
Het Hollandse plaatje wordt compleet gemaakt doordat de sportkleding gedeeltelijk oranje is.
Na de modeshow werd Team NL officieel gepresenteerd onder luid gejuich van het in totaal
300 man aanwezig publiek.
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Geert (links) en Tatjana (rechts) op de catwalk

Op maandagochtend 20 juni vertrekt het team al richting Athene. Op Schiphol zal o.a. Peter
Faber aanwezig zijn om de ploeg aan te moedigen. Voor het vertrek vanaf Schiphol is de pers
ook van harte uitgenodigd!

Special Olympics World Summer Games
De Special Olympics World Summer Games vinden van 25 juni tot en met 4 juli 2011 in
Athene plaatst.
 In totaal zullen er ruim 7.500 sporters met een verstandelijke handicap uit 182 landen deelne-
men aan ’s werelds grootste sportevenement in 2011, inclusief 86 sporters uit Nederland die
daar gaan strijden om de gouden medailles in 12 takken van sport.
Deelname 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 vaardighe-
den op wereldniveau tonen en laten zien dat zij net zoveel respect en waardering verdienen
als andere sporters op topniveau.

Special Olympics Nederland
Special Olympics Nederland, onderdeel van Gehandicaptensport Nederland, maakt deel uit
van een wereldwijde beweging in 182 landen die zich inzet om het leven van mensen met een
verstandelijke handicap te verbeteren door middel van het organiseren van sport-
evenementen. Immers, sporten maakt mensen met een verstandelijke handicap niet alleen
fysiek en mentaal ‘fitter’, het vergroot ook het zelfvertrouwen en daarmee het zelfbeeld.

Dit gaat niet zonder de hulp van onze hoofdsponsors AEGON, Rabobank en VriendenLoterij
en partner Fonds Gehandicaptensport.

Team NL klaar voor Athene (2)
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Woensdag 1 Juni zijn we met de leden en begeleiders van de A.L.T.C. als afsluiting van
het seizoen een dagje uit geweest.

Dit keer was het wat eerder gepland omdat Erwin, Marina en Geert naar Athene  gaan en er
anders niet bij konden zijn.
Dit keer gingen we met z'n allen in een grote bus dus ook de rolstoelen.
Huberto vond het eerst nog wel spannend met de lift zo'n eind omhoog in de bus maar het
ging allemaal goed.

Met een goed humeur en mooi weer gingen we rond kwart voor negen op weg. We hadden
een gezellige chauffeur die van alles vertelde onderweg en onze lachspieren ook behoorlijk
liet werken. De eerste stop was ’s morgens bij restaurant Boszicht in Didam ofwel bij Juf-
frouw Tok.
Daar nuttigden we een paar koppen koffie met gebak dat iedereen zich goed liet smaken.

Traditie getrouw wordt er elk jaar op deze dag de Kei van de Toekomst benoemd.
De commissieleden buigen zich hier elk jaar over. Voor dit jaar had Erna enkele mensen
voorgesteld en aan de andere commissieleden gevraagd of zij ook nog iemand wisten.
Op dat moment kwam er geen reactie dus de volgende vergadering zou dit punt weer naar
voren komen. Ook tijdens deze vergadering werden er geen andere mensen genoemd dus
het voorstel van Erna werd aangenomen. Gerrie zou de oorkonde wel even met Chris
Wenneker regelen en zij zou ook wel een lijst halen.
Een week van tevoren had Erna nog met Gerrie overlegd hoe te doen met de bloemen. Dit
keer zou het een bloemenbon worden omdat de uitreiking 's morgens zou plaatsvinden en je
dan de hele dag met de bloemen zat. Dus Chris Schuiling die elk jaar ook de bijbehorende
beker daarbij uitreikt was ook deze morgen bij Juffrouw Tok.

Verslag uitstapje ALTC (1)

Dus Erna zat nog rustig aan de koffie
met gebak toen Chris zijn speech
begon. Eerst werd er nog een oorkonde
aan Marina uitgereikt.
Zij was in 2006 de Kei geworden maar
had daarbij nooit een oorkonde ontvan-
gen.

Hierna  vervolgde Chris zijn speech met een tekst die voor een heleboel mensen van toepas-
sing zou kunnen zijn, dus ook voor de namen die ik had genoemd.
Alleen werd aan het eind een hele andere naam genoemd en wel die van mij.
Nou wat was ik verbaasd, hier totaal niet op gerekend.



Toekomst Meppers juni 2011

48

verslag uitstapje ALTC (2)

Ik keek dus heel verrast en snapte er in eerste instantie niets van.
 Dit was niet afgesproken en ik keek naar de ander commissieleden. Zij knikten allemaal
instemmend dat dit toch wel goed was. Ja en dan moet je toch maar naar voren komen en
dan sta je daar naast Chris Schuiling en toen stond ik even met de mond vol tanden. Ik vind
het wel een hele eer dat de andere commissieleden dit onderling hadden beslist. En dan denk
je als voorzitter dat je overal van op de hoogte bent, maar mooi niet dus.
Ze zeiden dat het van het  begin af aan al duidelijk was dat ik het zou worden en hadden me
maar in de waan gelaten dat ze mijn voorstel hadden aangenomen. Nogmaals het  deed me
behoorlijk wat, dat me dit ten eer viel.  Een mooie bekroning op mijn werkzaamheden voor de
A.L.T.C. Een grote beker, oorkonde  en de afgesproken bloemenbon gingen na de koffiestop
mee de bus in, veilig opgeborgen boven in de bus.

Hierna vervolgden we onze weg via  Montferland naar Nijmegen waar we een tocht gingen
maken met de pannenkoekenboot.
Met vereende kracht en een touw om de  rolstoelen gingen we aan boord.
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Door de droogte  was het waterpeil gezakt en lag de aanlegsteiger behoorlijk steil naar bene-
den. Toen we eenmaal aan het varen waren konden we ons tegoed doen aan zo veel pannen-
koeken als we wilden. En je kon het zo gek niet bedenken of ze hadden het wel, om de
pannenkoek mee te versieren. Een toetje aan het eind smaakte ons ook prima.
Christa en Annie Pongers namen nog een advocaatje met slagroom.

verslag uitstapje ALTC (3)

Het weer liet het toe om ook nog boven op dek te gaan zitten voor de mensen die dit wilden.
Om vier uur legden we weer aan en werden alle mankrachten weer verzameld om van boord
te gaan.
Met z'n allen weer de bus in en de terugreis werd in gezet. En nu maar hopen dat we niet in
de file kwamen maar dat viel gelukkig nog mee.Rond zes uur draaide de chauffeur de bus
weer op de parkeerplaats. Iedereen was zeer enthousiast over deze dag wat volgens mij ook
zeer geslaagd was. Thuis heeft mijn beker een ereplaatsje gekregen op de kast in de kamer
zodat iedereen hem kan zien. Nogmaals bedankt en wie wordt het volgend jaar? Ik weet het
wel. Allemaal een fijne vakantie alvast. Erna Eilers
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Rutger behoudt 6e plek op de ranglijst voor A-pupillen (1)

Zondagmorgen 20 maart kwamen “ze” weer bij elkaar: alle jeugdleden, van welpen tot en
met junioren met een A licentie. Meisjes en jongens. Een paar keer per jaar wordt er een

toernooi georganiseerd om tegen elkaar te spelen. Met als doel óf om je A licentie te behou-
den óf om punten binnen te halen en hoger op de ranglijst te komen. In Nederland zijn er op
dit moment 19 pupillen met een A licentie. Rutger staat op de 6e plaats. Op deze dag was het
voor hem dus óf behoud van de plek óf om nog iets hoger te komen.
Nummer 1 en 2 van pupillen, te weten Stellan Smid en Erik Agamyan, steken er qua niveau uit
over de rest. De groep eronder (zeg maar de volgende 10)  liggen qua niveau dicht bij elkaar.

De voorbereidingen van Rutger bestonden uit een stevige maaltijd (potje boerenkool) op de
avond ervóór, het op tijd naar bed gaan en er weer vroeg uit. De plaats voor het toernooi lag in
Limburg, te weten Weert. En alhoewel wij al vroeg in de auto zaten, waren wij niet  als eerste
vertrokken: de jongens uit Groningen (Stellan en Merijn ) stonden om 5 uur s ochtends naast
hun bed, wij ‘slechts’ om 6 uur.

Een lange trip van twee uur, dus inspelen is dan wel handig. Je zou het niet verwachten, maar
zodra de deuren opengaan, sprinten de eersten naar binnen om een plekje achter de tafel te
bemachtigen. Remy had nog even behoefte aan koffie, Esther bood zich aan om alle slagen
nog even door te nemen. Henry nam alles met verbazing waar.

De eerste wedstrijd verliep goed. Rutger won van Thomas Baart, een nieuwkomer op rang-
lijst. De toon is gezet dus op naar de volgende ronde. De tweede verliep minder. Het lukte
Rutger niet om nogmaals te winnen.
Hierna weet hij zich te herstellen en kan tevreden een felicitatie in ontvangst nemen.
Doordat er inmiddels een aantal pupillen afgevallen waren (het is een soort afvalrace), bete-
kende het, dat hij na deze wedstrijd verder zou gaan voor de 3 tot en met de 8 plaats.
Inmiddels slaat de vermoeidheid toe. Vooral de snelheid en de hoge mentale inspanning
kosten veel energie. De spanning tijdens een dergelijk toernooi is van spelers én van coaches
te horen in de zaal. De bekende tjohs en tjahs worden afgewisseld met andere kreten, de
zenuwen zijn zichtbaar: bleke, vermoeide gezichtjes met rode wangen van de spanning.
Er worden mooie partijen gespeeld en ondanks het mooie weer buiten zit de tribune lekker
vol.

Uiteindelijk werd het een lange dag, wel slopend, maar ook een compliment want dat bete-
kende ook dat Rutger  telkens een ronde verder kwam.
Om vijf uur (er is dan al inmiddels 7 ½ uur gespeeld!!) worden er de drie laatste wedstrijden
naast elkaar gespeeld.
Op tafel 1: de finale voor de eerste en tweede plaats tussen Stellen Smid en Erik Agamyan.
Op tafel 2 wint Tip Ketelaar en pakt daarmee de derde plaats.
Op de 3e tafel de wedstrijd voor de vierde en vijfde plaats. De wedstrijd tegen Merijn Smid uit
Groningen en Rutger Carelse, de nummers 3 en 6 van de ranglijst.
In een spannende vijfgames, verliest Rutger in de laatste game met 10-12. Kortom: de ni-
veaus liggen dicht bij elkaar. Overigens uitstekend sportief gespeeld door beide!
Geen beker, maar belangrijker: een plekje tussen de hoogste plaatsen van de ranglijst van
Nederlandse pupillen is behouden.
Daarnaast was het ook een mooie voorbereiding voor nog drie andere belangrijke toernooien,
waar mogelijk nog meer uithoudingsvermogen, conditie en tactiek wordt gevraagd: de Neder-
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landse Kampioenschappen, de Jeugdcup en de finale van de Meerkampen.
Mochten jullie trouwens Rutger een keer willen zien spelen op dit soort toernooien, dan kan
dat o.a. binnenkort tijdens de WK in Rotterdam. Hij speelt natuurlijk niet in dezelfde zaal, maar
in een zaal ernaast. Hier speelt hij de Jeugdcup 2011 en vertegenwoordigd de pupillen van de
afdeling Oost op 14 en 15 mei.

Op de terugweg werden de wedstrijden nog eens doorgenomen en flink gebeld met
(familie)leden die graag wilden weten hoe het was verlopen. Een snelle snack als maaltijd kon
er nog net in, want het was alweer donker toen we de parkeerplaats van de Haverkamp op
reden…

Rutger behoudt 6e plek op de ranglijst voor A-pupillen (2)

Wist U datjes van Bep en Toos.

Laus Halsema heel graag snoepjes lust. Joop Stokvis er altijd voldoende in de auto heeft
liggen.Dat als we dan een wedstrijd hebben Laus maar zo door eet. Hij dan ook nog een

voorkeur heeft voor bepaalde snoepjes. Joop zo wel door zijn voorraad heen komt. Laus
eigenlijk nooit voor nieuwe aanvulling zorgt.

Bep sinds Januari ook tot de 50 plussers behoord. Je dit wel kan merken, omdat het allemaal
soms niet meer zo vlot gaat Bep misschien eens wat vaker moet komen op de woensdag.

Arie en Geert  een lang verwachtte wens in vervulling hebben zien gaan. Ze voor een paar
weken terug eindelijk hebben gewonnen van Bep en Toos. Ze ook weer eens een goede
nachtrust hebben daardoor.

Riet Pongers tijdens een A.L.T.C. vergadering wel heel grappig uit de hoek kan komen. Ze een
passend cadeau had gevonden voor de heren voor de vrijwilligersmiddag. We dit nog niet
zullen verklappen. De heren het vanzelf wel zullen zien als het dit wordt. Het iedereen wel op
de lachspieren werkte.

Toos Huberto en Christa adviseerde om volgende week met het uitstapje van de A.L.T.C.
maar badkleding  mee te nemen. In geval van nood konden ze dan achter de boot aan zwem-
men.
 We iedereen een fijne vakantie toewensen met heel veel mooi weer.

Groetjes Bep en Toos.

Copy voor het clubblad

Gaarne per e-mail: redactie@lttcdetoekomst.nl
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21
22
23
24.
25.

Achternaam
Poon
Wolters
Ebeling
Wormmeester
De Ronde
Altemühl
Zwiers
Prigge
Schierholz
de Vos
Roelofsen
Doeve
Schut
Vos
Eilander
Godeschalk
Ruiter
Ernst
Langenberg
Altemühl
Nijenhuis
Mogezomp
Fransen
Gaarthuis
van Voorst

Naam
Jerry
Julian
Mike
Jery
Tom
Lotte
Willem
Koen
Amber
Merle
Tomas
Leon
Jolijn
Lisette
Bjorn
Lisanne
Tessa
Emine
Kim
Marinke
Charlotte**
Ellen
Rogier
Karlijn
Nadia

Vereniging
Vitesse 35
Entac
TTV Zwolle
DTV 84
Torenstad
D.T.S.
Torenstad
TTV Zwolle
Torenstad
D.T.S.
De Toekomst
Trias
Torenstad
De Toekomst
TTV Zwolle
TTV Heino
TTV Heino
De Toekomst
D.T.S.
D.T.S.
Torenstad
De Toekomst
De Toekomst
Vitesse 35
D.T.S.

Wedstrijdronde
96
84
100
92
80
88
72
60
76
52
36
64
68
44
56
48
12
24
32
8

20
40
28
16
4

Testronde
617,5
600
560
555
565

547,5
562,5
550
485

482,5
487,5
432,5
422,5
440
420
410
420
395
340
310

282,5
257,5
255
200

202,5

Totaal
713,5
684
660
647
645

635,5
634,5
610
561

534,5
523,5
496,5
490,5
484
476
458
432
419
372
318

302,5
297,5
283
216

206,5

Op zondag 27 maart is wederom de Regionale Dag van het Talent van afdeling Oost
gehouden bij LTTC De Toekomst in Lochem. 25 welpen van de afdeling waren fanatiek

van de partij om zich van hun beste kant te laten zien. Allereerst werd een korte warming-up
gedaan onder leiding van Martijn van der Wal en Michel Scholten ter voorbereiding van het
verdere programma. In de ochtend werden de sportmotorische testen 2 keer afgenomen,
waarbij de deelnemers onder andere zo hoog mogelijk moesten springen, zo snel mogelijk
sprinten, nauwkeurig moesten mikken en zo vaak mogelijk moesten vangen. Na de lunch
werd een toernooi gespeeld, waarbij in drie rondes steeds meer op niveau werd gespeeld. Dit
leverde een aantal spannende wedstrijden op aan het einde van de middag in de finaleronde.

Ondanks de drive van de kinderen om goed te presteren was de sfeer onderling enorm goed.
Het was leuk om te zien met welk gemak de spelers onderling contact leggen en op een
ontspannen wijze samen sporten. Aan het einde van deze sportieve dag kregen alle deelne-
mers een oorkonde met hun resultaten.

De uitslag:
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De organisatie kijkt terug op een geslaagde dag met enthousiaste kinderen, ouders en bege-
leiders. De spelers die zich hebben geplaatst voor de Landelijke Dag van het Talent krijgen via
hun vereniging bericht. Ook de spelers die in aanmerking komen voor een proeftraining van
de Regionale Bondstraining zullen hierover worden bericht. Alle vereniging krijgen tevens een
overzicht van alle resultaten.

We hopen dat in de toekomst het aantal deelnemende verenigingen en jeugdspelers uit
afdeling Oost nog meer zal groeien.
Bij deze willen we alle deelnemers, verenigingen en vrijwilligers van deze dag bedanken voor
hun inzet tijdens deze dag! Zonder hen was het net gelukt. Tot de volgende keer!

Martijn van der Wal & Irene Faber namens TC Afdeling Oost

ik

tafeltennis
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