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Redactioneel Agenda

In de septembernummers van de
     afgelopen jaren werd bijna traditiege-
trouw een verslag van het  jaarlijkse jeugd-
kamp opgenomen.
Dit jaar ging het jeugdkamp niet door.

Dit gemis van een stukje van het jeugd-
kamp in het septembernummer wordt
ruimschoots goedgemaakt door de versla-
gen van Team-NL
We volgen in deze mepper in chronologi-
sche volgorde de belevenissen van dit
team.
Voor degene die het nog niet wist:
De vier tafeltennissers,  Tatjana Hinz,
Marina van der Zee, Geert Zeelte en Erwin
Stegeman van Team-NL die onder leiding
van Mirko Egbers hebben deelgenomen
aan de World Summer Games waren erg
succesvol in Athene.
Dit team wist op 5 onderdelen (2x enkel, 2x
dubbel en 1x mixed dubbel) een medaille te
behalen waardoor de spelers  in totaal acht
medailles omgehangen kregen.
Alle verslagen van Team-NL zijn geschre-
ven door Mirko Egbers.
Mirko is de tafeltenniscoach van Team-NL.

Op de website staan diverse interviews van
radio en TV.
Niet alle verslagen van de website zijn
opgenomen in dit clubblad.

In dit nummer mooie  verslagen van de
gezellige uitwisseling tussen de
recreantengroepen van TTV. Stedebroec en
De Toekomst.

Veel leesplezier,
De redactie

De agenda voor: September 2011

17 september De Toekomst 1 - T.T.V. Assen
18 september Forelvissen  <-- afgelast
wegens te weinig belangstelling

25 september VISPARTY aan de Berkel
(om het Open Kampioenschap van De
Toekomst) 14:00 - 16:00 uur gevolgd door
een bbq

De agenda voor: Oktober 2011

08 oktober De Toekomst 1 - SKF 2
12 oktober Italiaanse avond,
aanvang 20:30 uur
15 oktober De Toekomst 1 - De Veluwe 1
29 oktober De Toekomst 1 - G.T.T.C. 1

De agenda voor: November 2011

05 november    De Toekomst 1 - Smash '70
3

11 november  Algemene Leden Vergadering
Club van 100
Aanvang 20.00 uur in de Kantine van de Jan
Wissinkhal

De agenda voor: December 2011

16 december Kerst Kaarten Jokeren &
Klaverjassen
28 december Oliebollentoernooi

De agenda voor: 2012

02 Juni 2012 Viering 60-jarig bestaan
L.T.T.C. De Toekomst (nadere info volgt
t.z.t.)
In 2012 (wanneer LTTC. De Toekomst 60
jaar bestaat) organiseert de
Recreantencommissie weer  een “BUS-
UITJE”

Memo
De advertentie-pagina's zijn in deze versie niet opgenomen, met het gevolg dat de pagina- nummering onderaan de bladzijde soms "verspringt".De advertentiepagina's stonden op : Pagina 10, 12, 16, 19 Pagina 22, 28 Pagina 31,34,38 Pagina 42, 45, 48 Pagina 52
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Mededelingen

 Jeugdcoaches gezocht

In September 2011 begint de competitie
weer voor senioren en jeugd.
Voor de Toekomst gaan het volgende sei-
zoen 2 jeugdteams in uitkomen .

Hiervoor zijn we opzoek naar een paar
coaches.

Voor het eerste team, uitkomend in de
hoofdklasse, zoeken we 1 of 2 coaches die
dit team vast willen begeleiden.
Voor deze jongens zou het fijn zijn als de
coach enigsinds verstand heeft van tafel-
tennis en tactische aanwijzingen kan ge-
ven.

Voor het tweede jeugdteam is het iets
minder van belang om verstand te hebben
van tafeltennis. Het belangrijkste is hier om
de jeugd fanatiek en enthousiast te houden.

Mocht iemand voor 1 van deze 2 top-
functies interesse hebben laat het dan
weten aan Marten of Frank.

Contact:

Marten         0626456241
Frank          0621715888

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!!!

Bezoek Joop Stockvisch

Zoals misschien al bekend is Joop
Stokvisch afgelopen vrijdag opgenomen in
het Radboud in Nijmegen voor een nier-
transplantatie.
Op dezelfde dag is hij nog geholpen in een
8 uur durende operatie. Na enkele dagen op
Intensive Care te hebben gelegen, ligt hij nu
weer op zaal en gaat het naar de gegeven
omstandigheden goed met Joop.

Om evt. bezoek te reguleren en Karin
Stokvisch niet al teveel lastig te vallen met
telefoontjes, kunnen diegene die interesse
hebben om Joop te bezoeken (want voorlo-
pig ligt hij naar verwachting nog ca. 6 we-
ken in het ziekenhuis) dit aan mij melden.
Dan zal ik proberen een bezoekrooster op
te stellen. De Bezoektijden zijn 15.00 tot
20.00 uur. Wel even aangeven of je wilt
rijden en op welke dag je wilt gaan bezoe-
ken.
Voor diegene die een kaartje wil sturen:

UMC St Radboud
Geert Grooteplein-Zuid 10
6525 GA Nijmegen
Joop Stokvisch
afd. Nierziekten route 5.01 lift naar 2e
verdieping kamer 2.38

Chris Wenneker
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In het weekend van 10 en 11 september vond in de Jan Wissink-Hal weer de jaarlijkse
uitwisseling plaats  tussen de recreantengroepen van TTV. Stedebroec en De Toekomst.

De  13 gasten arriveerden om ca. 11.30 uur en werden ontvangen met koffie en een
saucijzenbroodje (beschikbaar gesteld door Chris Schuiling) Al gauw werden de laatste
“nieuwtjes” en andere wetenswaardigheden uitgewisseld totdat om 12.30 uur de lunch klaar
stond (verzorgd door Chris Schuiling).
32 personen schoven aan voor een uitgebreide lunch compleet met soep, broodje kroket,
baguettes, witte- en bruine broodjes, Ham, Kaas, Rosbief etc.

UITWISSELING MET TTV. STEDEBROEC  (1)

In een broeierige en vochtige hal werd sportief gestreden om ieder punt. Ca. 17.15 uur was
de laatste wedstrijd gespeeld en kon Albert de uitslag uitrekenen.
Door de warme omstandigheden trokken veel spelers en toeschouwers naar buiten waar al
snel verzocht werd om een microfoon om een aantal liedjes ten gehore te brengen en de
sfeer was dan ook uitermate gezellig.

Alle aanwezigen lieten het zich goed smaken en waren “de
batterijen goed opgeladen voor het om toernooi om de inmiddels
beroemde en beruchte Bloemkool-Bokaal.
Deze beker al 2 keer eerder inzet in de sportieve krachtmeting
tussen beide verenigingen, was dit jaar “extra opgepimpt”:
Chris Schuiling had een dummy van een heuse bloemkool
geplaatst in de beker door de deksel onderste boven te plaatsen
en in het deksel de bloemkool te bevestigen.

De wedstrijdleider was dit keer Albert ten Hoopen die spontaan
de taak van Henk Franssen overnam.
Henk moest helaas verstek laten gaan door droeve familieom-
standigheden.

De  “BloemkoolBokaal”.
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UITWISSELING MET TTV. STEDEBROEC  (2)

In afwachting van het koud/warm buffet verzorgd door de ons zeer
bekende Poelier ’t Vöske Jeroen Hoffman, werd de uitslag bekend
gemaakt door Chris Wenneker. Voor ons jammer maar de uitslag
was 18 punten voor De Toekomst en 22 punten zodat de Bloem-
kool-Bokaal weer voor minimaal een jaar bij TTV. Stedebroec mag
staan.
Alle gasten kregen van de Recreantencommissie een
Achterhookse Dreuge Wos en een potje Lochemse Mosterd mee
naar huis terwijl de deelnemers van De Toekomst werden verrast
met een zak Export Kwaliteit Spinazie.
Nadat iedereen zich te goed had gedaan aan het buffet werd er
nog lang nagepraat onder het genot van menig drankje.

De volgende morgen waren onder leiding van Chris Schuiling
alweer vroeg een aantal leden bezig met de voorbereiding van het
ontbijt.
 Één voor één kwamen onze gasten (die hadden geslapen in de
nieuwe zaal in de hal) tevoorschijn, na voor enkelen een zeer korte
nacht om aan te schuiven aan een weer voortreffelijk georgani-
seerd ontbijt.
Aan alle gezelligheid komt een eind, na de nodige handen schud-

den en kussen vertrokken de gasten ca. 10.30 uur weer richting Stedebroec en met de mede-
deling achterlatend dat we volgend jaar in de 2e week van september uitgenodigd worden om
proberen de Bokaal weer mee terug naar Lochem te nemen.
Rest mij nog iedereen te bedanken die mee heeft gewerkt om dit weekend tot een succes te
maken. Zonder echter iemand te kort te willen doen, wil ik de volgende personen nogmaals
bedanken voor hun inzet: Swanny & Chris Schuiling. Liesbeth Kok, Erna Eilers, Riet Pongers,
Albert ten Hoopen, Jochem Veldmaat, Mirko Egbers en Laus Halsema.

Chris Wenneker
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Verslag Bloemkoolbokaal (1)

Op een prachtige nazomerdag gingen we er op uit om een uitwisseling toernooi te spelen
bij LTTC de Toekomst in Lochem. Voordat we op reis gingen namen we eerst nog een

lekker bakkie koffie in de kantine en konden we genieten van een overheerlijke koek
gesponsord door Hans.
Er was eigenlijk al best wel veel voorpret. Het leek wel of we met zijn allen op schoolreisje
gingen. Het was de bedoeling dat we er om 11:30 zouden zijn dus moesten we toch wel een
beetje opschieten met ons bakkie.
We waren met zijn dertienen, twaalf spelers (Jan, Gre, Sandra, Tom, Jerry, Eric, Frans,
Sjaak, Nico, George, Mark, mijn persoontje) en pers chef Pierre. We togen naar de auto's
waar Hans ons succes wenste en ons hartelijk uitzwaaide. Op voor een reis van ongeveer
twee uur.
Daar aangekomen werden we hartelijk ontvangen door onze tegenstanders. We werden
direct in de watten gelegd met een bakkie koffie en een overheerlijk saucijzen broodje. Er
werd ons uitgelegd wat de bedoeling was, eerst een lunch, daarna om 13:30 uur het toer-
nooi, 's avonds een buffet en daarna gezellig samen zijn en de volgende morgen om een uur
of negen het ontbijt.

De lunch was voortreffelijk, de soep met
ballen of misschien beter gezegd de ballen
met soep, waren heerlijk en al de broodjes
die er lagen waren om te smullen. Het leek
eigenlijk wel of ze ons vol wilde stoppen met
al dat heerlijks zodat we niet vooruit te bran-
den waren met tafeltennissen. Maar daar
vergisten onze tegenstander zich lelijk in.

Alhoewel we slecht begonnen, de meeste eerste partijen op de tafels verloren we, kwamen
we langzaam beter in ons spel. We begonnen steeds meer partijtjes te winnen en het werd
best wel spannend wie nu die Bloemkool bokaal zou gaan winnen. Er werd gestreden op vier
tafels. Tafel 1 waren de beste op ingedeeld, tenminste dat dachten de spelers natuurlijk zelf.
Tafel twee, drie en vier werden ook op volgorde van niveau ingedeeld. Twee hoger dan drie en
vier.

Op onze tafel (3) hadden wij een lastige
tegenstander genaamd Joop. Joop zit in een
rolstoel maar aan zijn spel was dat niet te
merken. Tijdens het dubbelen begon Joop te
klagen dat hij niet meer recht op zijn rolstoel
zat en dat bleek ook wel, want zijn band was
lek. Onze pers chef Pierre schoot natuurlijk
direct ter hulp om dit euvel te verhelpen.
Pierre ging op zoek naar een fietspomp in
de vereniging maar Mark had ondertussen
Joop zijn probleem opgelost. Hij had ge-
woon de andere band laten leeglopen zodat
Joop weer recht zat.
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Verslag Bloemkoolbokaal (2)

Pierre lukte het niet om de banden weer opgepompt te krijgen, dus werd er een rolstoelwissel
uitgevoerd. De wedstrijd kon weer worden voortgezet en werd uiteindelijk door ons nipt met 3-
2 gewonnen.

Bij de andere tafels ging het gelijk op en het bleef spannend tot het eind. Voor het voltallige
Lochemse publiek een adembenemend schouwspel. Het toernooi verliep vlot en we waren
ruim voor geplande eindtijd klaar. Nu was het wachten op de uitslag. Wie zou die fantastische
bloemkool bokaal gaan winnen?

De kantine van Lochem was fraai ingericht, het leek eigenlijk wel een beetje op een kroeg, en
daardoor werd het snel erg gezellig. Bier en Baco's gingen aan lopende band over de toon-
bank en naarmate de avond vorderde werd het steeds luidruchtiger. Met name Jan en een
schone dame uit Lochem sprongen daar bovenuit. Het was natuurlijk prachtig weer, dus
sommige zaten buiten en sommige binnen. Jan zou wel even de microfoon aan de mond
nemen en begon buiten allerlei liedjes te zingen. Wat hij niet wist was dat we binnen de mi-
crofoon natuurlijk niet hadden ingeplugd en dat we daar lekker naar andere muziek aan het
luisteren waren. Dat gebrul van Jan hoefde we natuurlijk niet te horen.

Het werd tijd voor de prijs uitreiking: jawel het was toch TTV Stedebroec die 4 punten meer bij
elkaar had gesprokkeld dan LTTC de Toekomst, dus konden wij de bloemkool trofee meene-
men naar Noord Holland. Sandra hief de beker omhoog alsof we de Championsleage hadden
gewonnen en we bleven maar juichen.
Daarna werden we nog verrast door onze Lochemse vrienden met een heerlijke worst met
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Verslag Bloemkoolbokaal (3)

een lekkere scherpe mosterd. Vanaf onze kant werden onze tegenstanders verrast met een
heerlijke verst ingepakte zak spinazie. Als ze die volgend jaar vlak voor het toernooi opeten,
maken ze misschien nog kans om de bokaal terug te winnen, doen ze dat niet, zijn ze vrijwel
kansloos. De kleine trofee blijft voorlopig weer een jaar in Lochem. Wat een schitterend
resultaat aan onze kant. Om trots op te zijn.

De tijd weet ik niet meer, maar op een gegeven moment kwam het buffet binnen en werd dit
op het biljard opgediend. Grote complimenten voor de organisatie, want wederom was dit
fantastisch geregeld en smaakte het voortreffelijk. Hulde aan Chris, Chris, Liesbeth, Erna,
Laus en overige mensen die hier allemaal voor gezorgd hebben.

Na het eten ging het feessie nog even lekker door en om een uur of elf begonnen de eerste
mensen af te taaien. We konden slapen in de zaal naast de kantine, waar ruimte genoeg was
om met zijn negenen in te liggen (Sjaak, Jerry, Eric en Frans waren wegens andere verplich-
tingen 's avond al terug naar huis gegaan). Pierre was de eerste die lekker ging tukken.

Pakte zijn stretcher en ging heerlijk liggen slapen. Het Lochemse publiek en de overige
Stedebroecers feesten nog lekker door. Af en toe kwamen we Pierre en later ook Jan nog
tegen (aangekleed en wel?!) om naar het toilet te gaan. Nog even een paar heerlijke bitter-
ballen verorberd, worsten met mosterd en uiteindelijk ging het licht bij ons uit om een uur of
half vijf.
 In de slaap zaal zagen we Mark nog een meter of drie van zijn bed op de grond liggen, “hoe
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Verslag Bloemkoolbokaal (4)

De volgende morgen stonden we allemaal op en hadden degene die het licht als laatste
hadden uitgedaan, het toch wel erg zwaar. Het ontbijt was prima verzorgd en om dit volgend
jaar allemaal te overtreffen hebben onze Lochemse vrienden het ons wel erg moeilijk ge-
maakt. We hebben enorm genoten en willen iedereen bedanken voor dit zeer gezellige week-
end.

Tot volgend jaar!

Een nieuw lid.
Stephan

Tafeltennissen bij De Toekomst,

meer dan een sport...

kan dat nou?”: dachten wij, en Gre lag heerlijk in haar eigen gecreëerde slaapkamertje. Zelf
mocht Nico en ik samen op een twijfelaartje, omdat Jochem en kornuit onze luchtbedden leeg
hadden laten lopen, en wij maar denken dat ze echt lek waren.
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NOOTGEVAL.

Op een lokaal industrieterrein te Lochem is vandaag bij het rapen van walnoten de 63
jarige F.S. lichtgewond geraakt door vallende noten. Ondanks herhaalde waarschuwin-

gen van zijn echtgenote (geen familie van walnote) ging de man geheel onbeschermd het
valgebied binnen van zijn majestueuze walnotenboom.
De gevolgen laten zich raden. Tijdens het rapen werd hij vol op het achterhoofd getroffen door
een middelgrote vrucht. Geagiteerd omhoog kijkend werd hij nogmaals geraakt op het voor-
hoofd en bij het ontwijken van de volgende noot struikelde hij en viel ruggelings op de op de
grond liggende noten, die krakend openbarsten.
De man werd geheel ontdaan met de nodige zorg opgevangen door zijn bezorgde echtge-
note.
Hij mag nu weer bezoek ontvangen, maar hij kan geen noot meer zien.

P.S. : de man is een lid van onze vereniging (L.T.T.C. De Toekomst - Lochem)

Gepensioneerde man lichtgewond bij oogstwerkzaamheden
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Heerlijk... zij is er zo klein en zo bijzonder

We gaven haar de naam Ranomi, maar eigenlijk heet zij wonder ! !

Geboorte Ranomi Hoffman

Dolblij en gelukkig zijn wij met de geboorte
van onze dochter

Ranomi

Esmay

op dinsdag 16 augustus 2011.
Zij weegt 3700 gram en is 50 cm lang.

Jeroen Hoffman en Chantal Chaigneau
Tramstraat 28a

7241 CK Lochem
Wil je beschuit met muisjes komen eten?

Laat het ons dan even weten !

Chantal en Ranomi rusten van 12.00 tot 13.30
uur

en na 22.00 uur Jeroen ook.

Een even zo trotse moeder met Ranomi

Een trotse Jeroen met Ranomi
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Barrooster september, oktober, november, december 2011

Zaterdag      17 september                                           Albert ten Hoopen
Maandag      19 september                                          Paul van de Weerthof
Vrijdag          23 september                                          Erwin Driessen + Richard Veninga
Maandag      26 september                                          Albert Enterman
Vrijdag          30 september                                          Chris Wenneker + Remco Zieverink
Maandag        3 oktober                                               Jos Zonneveld
Vrijdag            7 oktober                                               Jacqueline Vos + Michelle Zonneveld
Zaterdag         8 oktober                                               Gerrit Hofland
Vrijdag          14 oktober                                               Sandra Bouck + Jochem Veldmaat
Zaterdag       15 oktober                                               Jan Vreeman
Maandag      24 oktober                                               Hans van der Lande
Vrijdag          28 oktober                                               Arend Horstman + Rob Jorritsma
Zaterdag      29 oktober                                               Ronald Swaters
Maandag      31 oktober                                               Ab Harkink
Vrijdag            4 november                                           Guido van Zwieten, Marten Adolfsen,

Frank Bruggeman
Zaterdag        5 november                                            Jonn van Zuthem
Maandag        7 november                                           Jeroen de Boer
Vrijdag          11 november                                           Ronald van Mourik + Reint Broeke
Vrijdag          18 november                                           Jan Schoolderman + Sjako Beekman
Maandag      21 november                                           Jolanda Hofland
Vrijdag          25 november                                           Mark Boot + Emmy Pater

BARDIENST met het “Kerst-KAARTEN” wordt verzorgd door Wim Wilgenhof en Wim Voel-
man.

Reserve : Jan Bouwmeester

Aanvang van de Bardienst: maandag en vrijdag 19.15 uur zaterdag 16.30 uur
 Sleuteladressen:  Jan Bouwmeester, Stalkaars 8
                              Harry Albers, Kopermolenring 22

Barrooster najaar 2011

Copy voor het clubblad

Gaarne per e-mail: redactie@lttcdetoekomst.nl
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Datum                                                 Vroeg 20.30-22.00                  Laat 22.00 - einde

17 augustus                                       Gerrit Wassink                        Henk Harmsen
24 augustus                                        Geert Zeelte                           Albert Enterman
31 augustus                                      Harrie Albers en Laus Halsema inwerken. Hele avond
 7 september                                      M en H Brinkerink                  Chris Wenneker
14 september                                   Sander Schoolderman Mark Boot
21 september                                      Remco Zieverink                   Hans v..d. Lande
28 september                                     L.Kok en R. Pongers             Gert Mogezomp
  5 oktober                                           Geert Zeelte                           Albert Enterman
12 oktober                                          Italiaanse avond
19 oktober                                           Harrie Albers                           Harrie Albers
26 oktober                                          Gerrit Wassink                        Henk Harmsen
  2 november                                     Sander Schoolderman    Remco Zieverink
  9 november                                       Laus Halsema                        Mark Boot
16 november                                      Liesbeth en Riet                     Chris Wenneker
23 november                                      Hans v.d. lande inwerken Martin Miserus
30 november                                      Geert Zeelte                           Gert Mogezomp
  7 december                                     M en H Brinkerink                    Albert Enterman
14 december                                       Harrie Albers                          Harrie Albers
21 december                                     Gerrit Wassink                        Henk Harmsen
28 december                                     Oliebollentoernooi

VERGEET NIET JOUW BARDIENST IN JE AGENDA TE ZETTEN!!!

ZORG VOOR VERVANGING WANNEER JE ZELF NIET KUNT!!!

Barrooster recreanten 2e helft 2011

12 oktober a.s. is onze jaarlijkse thema-avond. Dit jaar een Italiaanse avond.
 Aanvang 20.30 uur
 Nadere informatie volgt zo spoedig mogelijk!!

Ook de recreanten zijn weer aan hun najaarsseizoen begonnen, hebt u interesse om ook
eens lekker sportief en gezellig bezig te zijn, kom gerust op een woensdagavond eens kijken
of meedoen. Aanvang van deze avonden is 20.30 uur.

m.v.g.
De Recreantencommissie

Mededelingen Recreantencommissie
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De Toekomst  weer aanwezig op de Sportdag van de Barchschole in Barchem

Op woensdag 14 september was onze vereniging net als de laatste jaren uitgenodigd voor de
schoolsportdag van de Barchschole in Barchem.
De opzet is om de kinderen uit groep 3, 4, 5, 6, 7 en 8 kennis te laten maken met diverse
sporten.  Aanwezig waren o.a. Kendo, Hockey, Volleybal, Touwtrekken, Zumba en nog veel
meer.

Erwin Driessen zorgde dat een tafel met alle attributen vervoerd werden van Lochem naar
Barchem en vice versa.
Gert Mogezomp en ondergetekende zorgden voor de begeleiding van de kinderen van groep
6, 7 en 8.

De start van de sportdag was om 9.00 uur waarna elke 12 minuten een andere groep kinde-
ren verscheen bij de tafeltennistafel en behoudens een korte pauze van 20 minuten ging dit
door tot 12.30 uur zodat veel kinderen kennis maakten met tafeltennis.
Gezien de tijdslimiet konden we alleen met de kinderen een balletje hooghouden.
Wie binnen 2 minuten het balletje het meeste op het batje kon laten stuiteren werd Kampioen
van de Barchschole.

De 1e plaats was Rob Luesink, de 2e plek was voor Anne Kok en op de derde plaats eindigde
Daan Fentsahm. Voor de pauze lieten we de kinderen ook een “rondo” met 5 levens.
Na de pauze werd dit vervangen door een piramide van plastic bekers om proberen te mik-
ken.
Leuk was te zien het verschil in kinderen die meer- of minder balgevoel hadden, het verschil
in concentratie en het verschil in beleving.

Hopelijk hebben we de kinderen op een prettige wijze kennis laten maken met onze
tafeltennissport en zullen er misschien een aantal de tafeltennisinstuif bezoeken die 5 oktober
weer wordt opgestart.
Aan het eind werden alle kinderen, leiding en deelnemende verenigingen bijeen geroepen op
het schoolplein door het schoolhoofd Hans Nieboer.
De verenigingen werden voor hun deelname door de kinderen bedankt met een oorverdovend
applaus en ontvingen alle medewerkers een doos “MERCI”.

Chris Wenneker

Sportdag Barchschool

Copy voor het clubblad

Gaarne per e-mail: redactie@lttcdetoekomst.nl
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 Op 13 juli vond in de Jan Wissinkhal van LTTC. De Toekomst voor het 2e achtereenvolgende
jaar na afloop van het voorjaarsseizoen het “ZOMAAREENTOERNOOITJE”.
Eigenlijk vorige jaar bij wijze van grap ontstaan. De achterliggende gedachte van de organisa-
tie was: laat iedereen eens kennis maken met tafeltennis, neem een familielid, collega, buur-
man mee. En dat heeft de organisatie geweten. Er kwamen zoveel aanmeldingen binnen dat
zelfs een aantal mensen moest worden teleurgesteld, reden dat het toernooi/tijdschema
bomvol zat.
Ingedeeld in 12 teams van 4 personen werd fanatiek maar bovenal sportief gestreden om de
winst in de partijen die werden gespeeld volgens het Davis Cup systeem. Wedstrijdleiders
Albert ten Hoopen en Gerrit Hofland (met vooraf hulp van Henk Franssen) waren de gehele
avond druk in de weer om alles in goede banen te leiden.
Alle deelnemers mochten na loting een attentie meenemen, waaronder een aantal waarde-
bonnen beschikbaar gesteld door Jeroen Hoffman van Poelier ’t Vöske. Gedurende de avond
werd natuurlijk ook de kantine druk bezocht en werd iedereen verrast met gratis hapjes.

Swannie & Chris Schuiling kwamen achter de bar soms handen tekort om de dorstige aan-
wezigen (totaal waren er 70) van een drankje te voorzien. Na afloop van de wedstrijden bleef
het nog lang onrustig in de Jan Wissinkhal en konden de organisatoren met trots terugkijken
op een bijzonder geslaagde avond en volgend jaar zeker weer zal worden opgenomen in de
activiteitenagenda.

Chris Wenneker

TOERNOOITJE  SUCCES
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Dag 1 20 juni  Vertrek Team-NL (1)

Op maandag 20 juni 2011 is het tafeltennisteam van Team-NL vertrokken om deel te nemen
aan de Special Olympics World Summer Games in Athene (WSG2011).
Om 05:50 vertrok Mirko om in Lochem Geert op te halen en reden naar de Carpoolplaats in
Deventer. Tegen 06:35 uur daar ge-arriveerd te zijn waren ook de ouders van Erwin en Erwin
ge-arriveerd en waren ook Rob en Marina daar, zodat we met 2 auto's richting Schiphol
konden gaan.

Na in een drukke ochtendspits te hebben gereden waren we om 08:45 bij de parkeerplaats en
stonden na een kort busreisje precies volgens planning om 09:00 uur bij vertrekhal 1.
Na al een hoop andere bekende sporters (waaronder teamgenoot Tatjana, die al vanaf 08:00
uur op schiphol was) te hebben ontmoet en ermee te hebben gebabbeld konden we de kof-
fers inchecken.
Hierna vertrokken we (exclusief de ouders/supporters) naar een locatie op loopafstand
(Brainbox) en werden we onthaald door de organisatie met koffie en koek en live muziek.
De nodige persploegen (SBS6, AT5, Schiphol TV, Telegraaf) waren ook aanwezig om diverse
spelers te interviewen. Tatjana werd hierbij ge-interviewd door SBS6 (uitgezonden op 20-06-
2011 in Hart van Nederland om 22:30 uur)
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Dag 1 20 juni  Vertrek Team-NL (2)

Om 10.45 uur waren  ook de ouders / supporters welkom. Naast Hans en Jannie Stegeman,
Rob van der Zee waren ook Iet en Esther Wissink (met haar 3 kinderen (Tjerk, Rutger, Pjotr))
hierbij.

Om 11:00 uur begon het officiële gedeelte met een persconferentie en de welkomswoorden
van een aantal grote sponsoren (Aegon, Rabobank en Vriendenloterij) en empowerment
training van Peter Faber vond er de overdracht van de ploeg plaats. (Michel Martijnse (Head of
Delegation) was vanaf dit moment verantwoordelijk voor de hele ploeg.
Na afloop waren er de (voor sommigen ontroerende) afscheidsmomenten van ouders.
De ouders / thuisblijvers vormden met zn allen een erehaag en zo vertrokken de spelers via

deze erehaag richting de paspoort controle.
Om 13:45 uur stegen we op om 18:00 een
landing te maken in Athene. Hier haalden we
de koffers op en konden opnieuw de koffers
inchecken en stegen uiteindelijk om 21:20
uur weer op om koers te zetten naar Cyprus.

Na anderhalf uur landen we op Cyprus en
vervolgden we met een drietal bussen naar
het hotel. Het hotel (Akteon Holiday Village
(ten westen van Cyprus bij het plaatsje
Paphos)) werd na een busreis van ruim 2
uur bereikt. Nadat we de kamersleutels
hadden ontvangen konden we uiteindelijk
tegen 02:30 uur het bed in duiken.

Mirko Egbers
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Dag 2 21 juni Team-NL op Cyprus

Na een korte nacht stonden we op dinsdagmorgen 21-06-2011 om 09:00 uur weer klaar voor
het ontbijt. Er stond met name vanwege de hele lange dag gisteren voor de sporters overdag
niks op het programma dus konden ze genieten van de zon en het water. Het appartementen-
complex heeft namelijk de beschikking over 2 buitenbaden en een binnenbad.

De accomodatie.
Alle sporters van Team-NL zijn ondergebracht in 3 persoonsappartementen (1 slaapkamer
met een 2 persoonsbed, een woonkamer (met een slaapbank), open keuken en ruimte met
wc, douche en bad). Als Team-NL kregen de 115 personen 39 appartementen toegewezen.
Vandaar dat Marina en Tatjana hun appartement delen met Natascha Bruers (de assistent
van de hoofdcoach). In een ander appartement (ongeveer 100 meter daar vandaan slapen
Erwin en Geert op 1 kamer en slaapt ondergetekende op de slaapbank. Wat hier opvalt is dat
men op Cyprus niet met gewone net stekers uit de voeten kan. Een wereldsteker biedt uit-
komst... (gelukkig kon ik deze bij een supermarktje naast het hotel aanschaffen).

Dat het die dag (dinsdag) erg warm was (31 graden in de schaduw) bleek wel dat ondanks de
sporters zich regelmatig insmeerden en toch zoveel mogelijk uit de zon bleven er  toch een
aantal waren die verbrand waren (bij de tafeltennissers was het Tatjana die even had ge-
zwommen maar al erg rood uitsloeg op de rug en schouders).

Om 20:00 uur vertrokken we per bus naar het centrum van Paphos (ps: op Cyprus rijdt men

aan de linkerzijde van de weg).
Daar werd het team, tezamen met teams uit
andere landen (oa Libanon, Syrië, Letland),
verwelkomt door de burgermeester van de
stad.
Hij bood namens de gemeente de warme
maaltijd van die avond aan.

Na het eten werd er nog even flink gedanst.
Tegen 23:00 uur keerden we per bus weer
richting het appartement.

vlnr: Natascha Bruers, Michel Martijnse,
en de burgermeester van Paphos.
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Dag 3 22 juni  Team-NL op Cyprus (1)

Woensdag 22-06-2011

De ouderen krijgen hier dagelijks naast een
lunch activiteiten waar ze aan mee kunnen
doen en is er een ruimte om tijdens de dag
tot rust te komen.

Na deze bezichtigingen gingen we op weg
naar een klooster (Agios Neophytos).
Hier bekeken we een door 1 man (kluizenaar
Neophytos) in de rotsen uitgehakte grotten (2
stuks). In één van de grotten bevindt zich
een kapelletje met schitterende fresco’s in
diep blauw, rood en goud.
Ook bezochten we het klooster en bekeken
we de sobere leefruimte van een monnik.

Om 08:00 uur stonden we weer fris en fruitig klaar voor het ontbijt. Hierna werden we weer
naar de bussen geleid en vertrokken we naar een Byzantijnse kerk.

Vlak ervoor bezochten we nog even een dagopvangverblijf voor oudere mensen.
In tegenstelling tot in Nederland schijnt dat hier op Cyprus erg uniek te zijn.
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Wij, de tafeltennissers, zaten in een bus met allemaal Syrische Special Olympicgangers. Met
name de Syrische sporters vonden dit heel bijzonder.

Dag 3 22 juni  Team-NL op Cyprus (2)

Met handen en voeten legden de spelers hierbij aan elkaar uit welke sport ze deden.
Na terugkomst tegen 14:00 uur gingen we lunchen (al lijkt een dergelijke lunch veel op een
diner) en hadden de spelers tot 20:00 uur de tijd om wat voor zichzelf te doen, maar daarbij
moesten uitkijken voor de zon.
Om 20:00 uur was het tijd voor het avondmaal en konden de spelers zich na die tijd nog
vermaken op het terras en dansen op de muziek.

Donderdag 23-06-2011
Op de donderdag staat naast het eten (om 08:00, 14:00 uur en 20:00 uur) in de morgen en
begin van de middag een excursie naar een markt of shopping mall gepland.

Vrijdag 24-06-2011
Vrijdag zal in het teken staan van de terugreis per vliegtuig naar Athene en zal er 's avonds
een bezoek worden gebracht aan de Nederlandse Ambassade. Daarover later meer....

Mirko Egbers
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De dag van de opening van de Special World Summer Games is aangebroken en begon
met een lekkere douche om 06:00 uur. Gisteren was het een hectische lange dag ge-

weest en ik kon dan ook maar moeilijk goed wakker worden. Ik moest er (in tegenstelling tot
de spelers) vroeg uit om de tafeltennis hoofdcoach bijeenkomst bij te wonen, die op de
speelaccomodatie om 09:30 uur plaats zou vinden. Op dat moment wist ik niet wanneer de
bussen zouden rijden en wist ook niet hoe lang de reis in beslag zou nemen...
Om 06:45 uur was ik bij het bureau van de organisatie (gesitueerd naast de receptie) waar
me werd verteld dat de bus om 07:00 uur zou vertrekken en dat de busreis 2 uur zou duren.
Snel heb ik een ontbijtje genuttigd zodat ik precies om 07:00 uur klaar stond. De bus komt
echter niet en men verteld me dat de bus nu om 07:45 uur komt. Dit is gelukkig het geval en
de bus vertrekt 5 minuten later van het hotel. Iets voor 9 uur ben ik bij het Stadion en niet veel
later op de plek waar ik wezen moet. Daar zie ik een "oude" bekende. Het is (Thomas
Gindra), de hoofdcoach van Duitsland die ik heb ontmoet in Neuss tijdens de Regionale
Spelen van Nordtrhein-Westfalen (waar Tatjana, Erwin en Marina in april 2011 hebben deelge-
nomen). Even later wordt ik aangeschoten door Willy Martens de Belgische coach. Met hem
heb ik een humoritisch gesprek en hij laat me weten wie de belangrijkste personen van de
organisatie zijn (oa Ella). Tijdens de hoofdcoachmeeting hebben de coaches van de handbal
ploeg de tafeltennissers onder hun hoede.

Om 11:00 uur is het einde van de meeting (waar alle zaken qua spelregels en het protocol
voor de spelers besproken worden) en krijg ik te horen dat de bus naar het hotel om 12:20 uur
vertrekt. Vandaar dat ik ff op bezoek ging bij de skeelermeeting (waar Teresa zat) en vertrok-
ken we gezamelijk naar het hotel, waar we om 13:20 uur weer waren. Meteen konden we
aanschuiven voor het eten gevolgd door de hoofdcoachmeeting van Team-NL om 14:00 uur).
Deze meeting duurde 3 kwartier en konden daarna nog even wat slaap inhalen. Om 15:30 uur
was het omkleden voor de openingsceremonie en om 16:15 uur moest iedereen klaar staan
bij de receptie. Uiteindelijk konden we na enig oponthoud om 17:00 uur vertrekken.

Na een busreis van 1.5 uur kwamen we op "onze" wachtlocatie aan. Deze bevond zich
binnen een stadion. Hier waren ook veel teams uit andere landen en werd er driftig geruild
met de pins (speldjes).

Dag 6 25 juni Team-NL onderdeel van opening (1)

Erwin en Marina in de wachtruimte op de foto met Toine van Peperstraten
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Dag 6 25 juni Team-NL onderdeel van opening (2)

Om 21:40 uur vertrokken we van de wachtruimte om binnen te lopen in een ander stadion,
ruim 500 meter verder.

Het was gigantisch om te zien hoeveel mensen er op de tribune zaten en hoe enthousiast
iedereen was. Nadat we een plek hadden toegewezen en gekeken hadden hoe de overige
andere teams hun entree maakte begon de opening met een welkomswoord en de over-
dracht van de spelen van China (Shanghai 2007) naar die van Athene.

Hierna was er een gigantische opvoering van honderden vrijwilligers (iets met boot en water
(waarvan me de boodschap niet duidelijk was)). Een en ander werd gepresenteerd door
Vanessa Williams. Hierna waren er de woorden van de kleinzoon van de oprichtster (Eunise
Kennedy Shriver) en kwamen 12 spelers uit verschillende landen aan het woord die over hun
mooiste ervaring in hun leven vertelden.
Hierna was er een optreden (een 4-tal nummers) door Stevie Wonder, waarbij ook Vanessa
Williams nog een nummer meezong..

Tot slot was er de torch run waarna de Olympische vlam ter ontbranding kwam, gevolgd door
vuurwerk. Goed 1 uur was het ten einde...

Iedereen kon op dat moment het stadion
verlaten om terug te keren naar de bussen.
Het blijkt een hele organisatie te zijn om de
115 personen van Team-NL bij elkaar te
houden en even buiten het stadion in 3 groe-
pen te splitsen (aangezien het team in 3
verschillende hotels slaapt). Alles ging hierbij
goed en waren (na opnieuw een busreis van
1.5 uur ) om 03:45 uur bij het hotel en doken
meteen (04:00 uur) ons bed in, aangezien we
er weer vroeg (07:00 uur) uit moesten.

Mirko Egbers



september 2011Toekomst Meppers

29

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 (Tweede Voorzitter) 0573-258813
Jochem Veldmaat 06-41838474

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

60 jaar Jubileumcommissie: (Chris Wenneker)
Chris Wenneker   0573-256260
Remco Zieverink

Dinsdagmorgengroep:   (Chris Wenneker)
Liesbeth kok   0573-253146
Gerrie Vels   0573-257963

Jazz-gymnastiek:   (Chis Wenneker)
Gerrie Vels   0573-257963

Onder verantwoordelijkheid van
 (Penningmeester)

Accommodatiecommissie:  (Harry Albers)
Harry Albers   06-57039608
Hans van de Lande   0573-256458

Kascommissie:  (Harry Albers)
Theo Beening
Henk Brinkerink 0573-254676
Joop Stokvisch 0573-250991

Technisch beheer website: (Jochem Veldmaat)
Mirko Egbers

Schoonmaakrooster: (Jochem Veldmaat)
Jochem Veldmaat        06-41838474

Ledenadministratie:  (Jonn van Zuthem)
Albert Enterman
Harry Albers

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

Website:  (Jonn van Zuthem)
Mirko Egbers (webmaster) 0545-293559

Algemene Jeugdcommissie: (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: (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: (Gert Mogezomp)
Jan Wissink (o.a. sponsoring) 0573-252630

Technische commissie: (Chris Schuiling)
Chris Schuiling 0573-258813
Gerrit Hofland        0573-257823
Guido van Zwieten        0573-257823

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

Barcommissie: (Chris Schuiling)
Jan Bouwmeester 0573-252678
Chris Schuiling 0573-258813
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Ledenmutaties Ledenmutaties

Nieuwe leden senioren:
Marcel Nekkers
Geb.: 04-06-1980
Dillenburg 9
7242 BA  LOCHEM
tel. 06-22179740
e-mail: marceln3@hotmail.com

Nieuwe jeugdleden:
Levi MUNK
Olijslagweg 22
7242AG Lochem
Geb.: 12-10-2002
Telefoon: 0573-280978
email: maukjemunk@planet.nl

Marco Schepers
Geb.:11-09-1984
Sandra Koopman
Geb.:(13-11-1984)
Beiden wonen aan:
Van Hogendorplaan 42
7241 HG Lochem
Telefoon 0573-259704
Twee e-mailadressen:
info@hoveniersbedrijf-mschepers.nl
koopman sandra@hotmail.com
.
Jitske Aarsen, 24-10-1998,
Kopermolenring 38
7241 VN, Lochem
tel.: 0573 255365, helenepieter@hetnet.nl

Opzeggingen:
Marleen van der Most per 1 juli
Patrick van Laarhoven per 1 augustus.
Beide hebben schriftelijk aangegeven hun
lidmaatschap van de Toekomst te willen
stoppen.

Bennie Bannink heeft om gezondheids
redenen zijn lidmaatschap bij de Toekomst
beëindigd.

Romi Goorman
Tomas Roelofsen
Jasper Selles

Adreswijziging
per 1 oktober:
Albert en Charlotte Enterman
Bagijnestraat 13,
 7241 AC, Lochem
 tel en mail blijven het zelfde.

Jacq. Vos:
Coopsstraat 25
7009 KG, Doetinchem

Nieuw email-adres :
Chris Wenneker
chriswenneker@upcmail.nl

Copy voor het clubblad

Gaarne per e-mail: redactie@lttcdetoekomst.nl

Trainers
Irene Faber (hoofdtrainer) 06-20030686
Remi Beelen (hoofdtrainer) 06-14492744
Nico Horstman 0575-517667
Koen Molewijk 06-10067738
Frans Snijder (intervaltrainer) 0573-254961
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Dag 7 26 juni  Team-NL divisioning heren enkel (1)

Vandaag (26-06-2011) zaten we om 07:45 uur aan het ontbijt.
Hier maakten we (voor alle zekerheid) ook alvast de lunch klaar voor het geval dit niet goed in
het stadion geregeld zou zijn.
Om 08:15 uur stonden we klaar voor de bus, die met een half uurtje vertraging ging rijden, en
een uurtje later waren we (ruim voor de hoofdcoachmeeting) in het stadion.
Bij binnenkomst bij het tafeltennis (in het stadion is oa ook rollerskating ( skeeleren) en bocce
(jeu de boule) maar dan met lichtere ballen) kreeg ik de indelingslijsten (Geert en Erwin zou-
den beide hun enkel spelen van 16:50 - 17:50 uur) .
In de hoofdcoachmeeting werd gemeld dat men de divisioningsvorm had gewijzigd (i.p.v. het
spelen van games speelde men nu 6 minuten. Bij winst zou men een tafel hoger opschuiven,
bij verlies een tafel lager opschuiven). Mijn inziens een heel goed systeem. Dit werd ook
bevestigd door de Duitse, Engelse en Ierse coach die ik die dag sprak.
De tellers waren van een hoog niveau en ook was er naast elke tafel een jurylid, die noteerde
wat een speler wel en niet kon spelen om daarmee eventuele fraude te voorkomen.
De bovengenoemde coaches en ik deden nog wel een voorstel richting de organisatie om
eventueel een tussenronde te spelen (bij de heren 30+ waren er bijvoorbeeld 3 ronden van
een uur (om zodoende de 72 spelers te kunnen laten spelen op de 12 tafels), zodat de spe-
lers qua niveau nog beter ingedeeld zouden worden.
Aangezien we een zee van tijd hadden voordat beide sporters moesten spelen gingen we
onder andere kijken bij het skeeleren. Helaas hebbenn we GertJan en Nico niet zien rijden,
maar Jenneke echter wel.

De ouders van GertJan en Nico moedigen
Jenneke aan

Om 16:30 uur stonden zowel Erwin en Geert klaar bij de Staging area (een ruimte waar de
spelers 20 minuten voor de wedstrijden moeten melden en naar hun stoel gebracht werden)
zodat ze beide om 16:50 uur uur konden starten met hun wedstrijden (7 wedstrijden van 6
minuten)

Divisioning Erwin Stegeman (21 deelnemers, 11 tafels) (16:50 - 17:50):
Ronde 1: Tafel 09 Erwin wint van William Naughton (Ierland)
Ronde 2: Tafel 10 Erwin wint van een vrijwilliger (Griekenland) (er was een oneven aantal
deelnemers)
Ronde 3: Tafel 11 Erwin wint van Geert Zeelte (Nederland)
Ronde 4: Tafel 11 Erwin verliest van Gyorgy Vadasz (Hongarije)
Ronde 5: Tafel 10 Erwin wint van Ruben Amora (Venezuela)
Ronde 6: Tafel 11 Erwin verliest van Gyorgy Vadasz (Hongarije)
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Dag 7 26 juni  Team-NL divisioning heren enkel (2)

Ronde 7: Tafel 10 Erwin verliest van Ruben Amora (Venezuela)

Divisioning Geert Zeelte (21 deelnemers, 11 tafels) (16:50 - 17:50):
Ronde 1: Tafel 10 Geert wint van Husam Almasri (Jordanië)
Ronde 2: Tafel 11 Geert wint van Mohammad Alhajeri (Koeweit)
Ronde 3: Tafel 11 Geert verliest van Erwin Stegeman (Nederland)
Ronde 4: Tafel 10 Geert wint van Ruben Amora (Venezuela)
Ronde 5: Tafel 11 Geert verliest van Gyorgy Vadasz (Hongarije)
Ronde 6: Tafel 10 Geert wint van Hendrikus Sleeuw (Monaco)
Ronde 7: Tafel 11 Geert verliest van Gyorgy Vadasz (Hongarije)

Tijdens deze partijen waren oa Esther en Iet aanwezig (die ik voor die tijd heb laten weten hoe
laat Erwin en Geert moesten spelen). Ook Joop Sinnige (begeleider Tatjana) was door mij op
de hoogte gebracht en bracht ook nog een bliksembezoek met de delegatie van De Brug
(Groningen). Tatjana had toen de mogelijkheid om het cadeautje aan Joop en zijn vrouw te
overhandigen, wat erg werd gewaardeerd.

Meteen na de wedstrijden maakten we ons zo snel mogelijk uit de voeten om zodoende op
tijd terug te zijn in het hotel. De bus hadden we echter net gemist, maar konden uiteindelijk
om 18:45 uur vertrekken naar het hotel waar we om 20:00 uur waren. Gelijk konden we eten
en om 21:00 uur was er weer een hoofdcoachmeeting (van de Team-NL coaches (tafeltennis,
skeeleren, handbal, turnen en wielrennen) in dit hotel), waarbij we info uitwisselden over hoe
eea ging en beter zou kunnen en kregen we indien noodzakelijk aanvullende info. Vandaag
kregen we een coach kamerwissel door (waarbij de 3 handbal coaches in de kamer van oa
mij zouden komen). De wielrencoaches verhuisden naar de kamer van de handbal coaches
en ik zou naar de kamer gaan waar 3 handballers slapen (daar was nog 1 bed vrij). Meteen
heb ik mn spullen gepakt om naar de handballers te gaan en werden de sleutels uitgewisseld
met de handbal coaches. Ik spreek Geert nog even, hij blijkt een opgezwollen onderbeen te
hebben. Teun zou nog even bij Geert langsgaan werd me verteld.

Ik werd hartelijk ontvangen door de spelers (Rob, Jochem en Stephan). Meteen daarna moest
ik me naar de receptie begeven na een flinke klim vooraf. Tijdens deze klim belde Rob van der
Zee om zich te laten informeren over de status van Marina. Nadat ik de bustijden weet loop ik
weer terug om de spelers door te geven hoe laat we opstaan ontbijten en vertrekken. Tijdens
het lopen bel ik ook het thuisfront. Ik heb een emotioneel gesprek vanwege alle drukte/stress
en hele lange dagen. Ik zou bijna vergeten de tijden aan de spelers door te geven en het
gesprek word dan ook redelijk snel be-eindigd.

Terug op mijn nieuwe kamer loopt net een handbalcoach (Ellen) weg. Ze blijkt mijn bed te
hebben opgemaakt. Na het poetsen van mn tanden en een verfrissende douche lig ik tegen
23:30 uur in bed.

Mirko Egbers
.
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Dag 8 27 juni Team-NL divisioning dames enkel (1)

Om 05:30 uur word ik wakker door gebonk op de deur. Ik doe hem snel open waarna 2
handbal coaches (Ellen en Sandra) naar binnen komen om de jongens wakker te ma-

ken. Met name Jochem en Stephan zijn niet zo 123 wakker, waarbij Stephan daarna bijna het
bed niet uit kan komen. Tegen 06:15 uur zijn de jongens gedouched, aangekleed en hebben
ze al hun spullen gepakt en vertrekken voor hun sportdag. Ik bedacht me om maar even mn
mobiel en de batterij van Esther (ze had haar batterijoplader van haar camera niet meegeno-
men naar Athene) op te laden en kruip daarna weer in bed. Om 08:45 uur gaat de wekker en
om 09:45 zitten we aan het ontbijt (de dag ervoor heb ik nog even geregeld dat ik niet naar de
hoofdcoach meeting hoefde. Ik zou me vandaag erover laten informeren door de organisatie.
Teun komt even langs, bekijkt het been van Geert mij wordt geadviseerd om voor de zeker-
heid langs de dokter in het stadion te gaan. (We willen de zekerheid hebben dat het geen
trombose been is). Om 10:15 uur vertrekken we naar het stadion en meteen ga ik met Geert
naar de arts. Geert wordt verzocht het been rust te geven door deze hoog te houden, hij krijgt
een recept mee voor een creme en extra lange steunkousen. De arts concludeerd dat het
geen trombose been is maar Geert moet na terugkomst in Nederland wel even langs een
vatenspecialist.

Het mediateam is op bezoek  doet interviews en filmt.

Divisioning Tatjana Hinz (16 deelnemers, 8 tafels) (14:50 - 15:50):
Ronde 1: Tafel 07 Tatjana wint van Aranka Orsos (Hongarije)
Ronde 2: Tafel 08 Tatjana wint van Andrea Holtkamp (Duitsland)
Ronde 3: Tafel 08 Tatjana wint van Cvetka Nezmah (Slovenië)
Ronde 4: Tafel 08 Tatjana wint van Andrea Holtkamp (Duitsland)
Ronde 5: Tafel 08 Tatjana wint van Faridehzar Soleimanishakib (Iran)
Ronde 6: Tafel 08 Tatjana wint van Jennifer Turner (Engeland)
Ronde 7: Tafel 08 Tatjana wint van  Cvetka Nezmah (Slovenië)
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Dag 8 27 juni Team-NL divisioning dames enkel (2)

Divisioning Marina van der Zee (15 deelnemers, 8 tafels) (16:00 - 17:00):
Ronde 1: Tafel 02 Marina verliest van Nathalia Gatauchiuts (Rusland)
Ronde 2: Tafel 01 Marina verliest van Mayzy MedhatAziz (Egypte)
Ronde 3: Tafel 01 Marina wint van Ann Marie Talbot (Ierland)
Ronde 4: Tafel 02 Marina wint van Messaoud Djazia Ait (Algarije)
Ronde 5: Tafel 03 Marina verliest van Sandra Franco (Monaco)
Ronde 6: Tafel 02 Marina wint van Ann Marie Talbot (Ierland)
Ronde 7: Tafel 03 Marina wint van Silvia Lang (Oostenrijk) (met 21-20)

Tijdens de divisioning van de dames is het Special Olympics mediateam aanwezig, maakt
filmopnamen en doet interviews. Esther en Iet zijn aanwezig en ook de fotografe (Rachelle),
Michel Martijnse, Natascha Bruers, ploegarts Teun e.v.a.

Om 17:45 uur vertrekt de bus weer riching hotel en hebben van 19:15 - 20:00 uur even tijd
voor onszelf (oa om ons even op te frissen en kleding te wassen). Meteen na het avond eten
zongen we voor een jarige handbalster en kreeg het team van de kok allen een stuk taart. Om
21:00 uur was er de hoofdcoachmeeting en daarna had ik eindelijk even tijd om te beginnen
met de verslagen van de afgelopen dagen.

Mirko Egbers

Ik kan melden dat we geen last hebben van de ongeregeldheden in het centrum van Athene
en ook niet van de stakingen (van 28 en 29 juni) van het openbaar vervoer aangezien wij in
"speciale" bussen rijden). Er zijn overigens wel extra veiligheidsmaatregelen (extra politie) in
en om de stadions. Op 30 juni heeft het tafeltennisteam een dagje vrij, maar mogen we (van
Special Olympics Nederland) vanwege de veiligheid niet naar het centrum van Athene (ook
niet naar de Acropolis).

Marina wordt ge-interviewd door Rachel en gefilmd door Tess



september 2011Toekomst Meppers

37

Dag 12 1 juli Finales heren & dames enkel (1)

De eerste dag van de finales is aangebroken. Om 07:00 uur staan we weer klaar voor het
ontbijt. Met in de planning om 07:30 uur te vertrekken.
Geert heeft de avond ervoor zijn medicijnen klaar gelegd maar heeft deze toch vergeten.
Hij gaat na het ontbijt snel terug naar de kamer om deze op te halen.
Even na half 8 staan we buiten en blijkt de bus al weg. Om 07:45 uur rijdt er nog nog een
bus, dus is dit geen probleem. Deze bus komt echter niet en wachten op de volgende bus
(08:15 uur). Deze bus vertrekt 10 minuten te laat.
Bij het stadion aangekomen ga ik meteen naar de hoofdcoachmeeting die net is begonnen.

Even later zouden de 1e wedstrijden gespeeld gaan worden. De staging aerea is verplaatst
en ook het speelveld. We spelen nu op de hoofdvloer van het stadion (die eerder deze week
werd gebruikt voor het skeeleren).
De Staging area oogt heel klein en dat blijkt in de praktijk ook zo te zijn. Ook blijkt de organisa-
tie verkeerde schema's te hebben (en ook de coaches hebben verkeerde lijsten). Mijns
inziens lijken de wijzigingen mee te vallen.

Aangezien de Staging aera inderdaad veel te klein is wordt besloten deze verplaatsen naar
een gedeelte van het hoofdveld. Ik zeul met andere coaches en de organisatie met de stoe-
len zodat de vertraging (inmiddels 1 uur) mee lijkt te vallen.

Er blijkt toch veel mis met de schema's van de bijna 300 sporters. De informatievoorziening
stokt en komt eigenlijk geheel tot stilstand. Ook de manier van de speelschema's is mijn
inziens verkeerd. Poules van  bijvoorbeeld 4 of 8 personen worden niet meteen helemaal
afgewerkt, maar gefaseerd.....
In overleg met andere coaches (In ieder geval Nederland, Duitsland, België en Ierland) gaat
Ierland een protestbrief schrijven over de gang van zaken en zal tijdens het Head of
Delegation vergadering die dagelijks plaatsvind behandeld worden.

 Vandaag zijn niet alle wedstrijden gespeeld en weet helemaal niemand waar hij/zij staat. Ik
hoop dat de organisatie dit wel op orde heeft...

Mirko Egbers

Uiteindelijk::
Tatjana speelt 2 partijen waarvan ze er 1 wint
Marina speelt 2 partijen en wint deze beide
Erwin speelt 3 partijen maar weet er 1 te winnen
Geert speelt 4 partijen en wint er 1

Geen van de 4 spelers haalt (bij lange na) niet meer
het niveau die ze tijdens de divisioning hadden.

Zodra Geert zijn laatste partij heeft gespeeld hoor ik
van de organisatie dat dit de laatste ronde van deze
dag is... (we vliegen naar de bus zodat we deze nog
op tijd kunnen nemen (het is 18:15 uur en de laatste
bus naar het hotel vertrekt om 18:15). We zitten
goed en wel in de bus als deze vertrekt).

Marina in actie
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Dag 13 2 juli Zilver voor Marina en Tatjana enkel (1)

Zaterdag 02 juli staan de laatste finales in het enkelspel en de finales van het dubbelspel op
het programma en zullen er enkele prijzen uitgereikt gan worden.

Aangezien het de dag ervoor zo'n organisitorische puinhoop was (met ruim 2 uur uitloop)
werd besloten om een half uur eerder met de wedstrijden te starten. Dit gegeven kreeg ik in
het hotel de avond ervoor te horen (in elk hotel is er een informatiepunt van de Special
Olympics organisatie).
Ik ben er vroeg uit (6 uur) om te douchen, me aan te kleden en richting de receptie te gaan
om daar de laatste info op te halen. Er blijkt geen extra info klaar te liggen. Ik pak mn laptop en
probeer al mn mail af te handelen en ga daarna ontbijten.
De tafeltennissers zitten allen voor 7 uur aan tafel en om 07:30 vertrekken we weer naar het
stadion, waar we na een uur en 15 miuten arriveren. 10 minuten later start de hoofdcoach-
meeting waarbij men zich meerdere malen verontschuldigd voor de chaos gisteren.

Finales Marina
Om 09:45 uur start Marina met de kwartfinale welke ze weet te winnen van een Oostenrijkse.
De halve finale finale weet ze ook te winnen van een Arubaanse en komt in de finale tegen-
over een Ierse dame te staan. Helaas gaat deze wedstrijd net verloren (met 9-11 11-8 en 10-
12). Marina behaald dus Zilver.

Tatjana
Tatjana was gisteren al klaar met haar spel, maar de poule is nog niet helemaal uitgespeeld.
Uiteindelijk blijkt ook zij zilver te hebben gewonnen.

Geert en Erwin
Ook Geert en Erwin waren gisteren al klaar met spelen. De resultaten worden nergens gepu-
bliceerd (maar ik heb wel een idee hoe beiden zijn ge-eindigd) en het wachten is op de prijs-
uitreiking. Hier blijkt dat Erwin in het 5e en hoogste niveau 5e is geworden en Geert op het
niveau eronder 4e.

Zilver voor Marina



Toekomst Meppers september 2011

40

Dag 13 2 juli Zilver voor Marina en Tatjana enkel (2)

De hoop dat de organisatie vandaag een stuk beter zou zijn blijkt een valse... Niet alleen de
organisatie is hier debet aan, maar ook de diverse coaches die de spelers niet op tijd (of
helemaal niet) aanmelden bij de staging area. Zo zijn diverse hoofdcoaches (met name
Ierland, België, Duitsland en Nederland) de gehele dag in de weer om spelers van andere

Zilver voor Tatjana

landen naar de staging area te brengen.
Na alle enkels vindt er gedurende 50 minuten een unity sport event plaats (het spelen tegen
sterke griekse toptafeltennissers) waar je eventueel spelers voor kon opgeven. Ik heb onze
spelers er niet voor opgegeven. Tijdens dit event was er een ingelaste hoofdcoachmeeting
i.v.m. de slechte organisatie. Ella (hoofdregelaarster) spreekt de hoofdcoaches toe om vooral
de spelers op tijd aan te melden voor de wedstrijd (bij de staging area) en eindigd met de
mededeling dat meteen werd gestart met de uitreiking van de laatste prijzen bij het enkel (de
officiële ceremonie) en dat de spelers die het betreft meteen naar de andere staging area
(waar de ceremonie plaats zal vinden) moeten gaan.
Ik neem Marina en Tatjana mee en ze zitten als eerste klaar voor de uitreiking.
Uiteindelijk zou het nog 45 minuten duren voordat alle spelers er zijn??!!
Tijdens het zoeken van andere prijswinnaars word ik gebeld door Michel Martijnse (Head of
Delegation). Hij verteld me dat DAL (Deligation Assisstent Local (we hebben 4 van deze
Nederlanders die in Griekenland wonen en de Griekse taal goed machtig zijn en staat Team-
NL op allerlei fronten goed bij).
Peter mij zal ondersteunen de rest van de middag. Peter is er snel en ziet ook de wanorde
die er is. Hij zorgt er de rest van de middag voor dat de spelers op de juiste tijd bij de staging
area zijn en zoekt enkele dingen voor mij na (zoals de einduitslag in de poule van Tatjana,
waarbij blijkt dat Iran ten onrechte goud had en Hongarije onterecht brons).
De hoofdcoach van Iran komt met deze mededeling (dat is nog eens fair play !!!). Ik ben met
de 2 hoofdcoaches (Iran en Hongarije) ruim een half uur met de organisatie bezig om dit recht
te breien.

Ondertussen spelen Marina /Tatjana (2x) en Erwin/Geert (4x) hun dubbelpartijen. Waarbij ik
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ze de nodige aanwijzingen (na elke set) kan geven.
Dubbel Marina/Tatjana:ze winnen van  het team uit Egypte en verliezen van India.

Dubbel Geert/Erwin
ze winnen van Italië, Iran
ze verliezen van Quatar, Hongarije

Aangezien Peter ook actief zoekt naar de tegenstanders van onze jongens en meiden, zijn wij
heel vroeg (17:15 uur (een kwartier later dan de ochtend planning) klaar. Ik bedank Peter voor
zijn hulp en hij gaat proberen een rolstoel voor Marina te regelen voor bij de sluitings ceremo-
nie).

Terwijl de rest nog speelt zitten wij al in de bus en zijn om 19:00 uur weer in het hotel, alwaar
we om 20:00 uur met de rest gaan eten. Hier heeft Tatjana onder andere nog een toetjes
incident met Jochem (die elkaar aardig onder zitten te smeren). Hierna ga ik met Tatjana even
naar een winkeltje (buiten de poort, waar spelers alleen onder begeleiding heen mogen en
ben om 21:00 uur terug voor een korte hoofdcoach meeting. We kletsen nog wat na, waarna
Teresa en ik nog ff naar boven lopen om een capuchinno te scoren. Tegen 23:00 uur zoek ik
mn bed op (eerst nog met het iee dit verslag te schrijven, maar besluit dit om dit op de heen-
weg naar het stadion (de dag erop) te doen).

Mirko Egbers

Dag 13 2 juli Zilver voor Marina en Tatjana enkel (3)
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Dag 14 3 juli Team-NL dubbel goud zilver brons (1)

Vandaag, 3 juli, werden de laatste dubbel partijen gespeeld en waren er de mixed dubbels.
Om 7:00 uur zaten we weer aan het ontbijt en om 07:45 uur gingen we weer richting het
stadion. Het was rustig op de weg, zodat we om 08:30 uur al bij het stadion waren. Na de
hoofdcoach meeting starten Tatjana en Marina met hun dubbel. De eerste game ging verloren
en Tatjana zag het helemaal niet meer zitten en had de hoop al opgegeven. Na een stukje
mental coaching ging het stukken beter en wisten de dames de andere 2 games winnend af
te sluiten (tegen België). Daarmee was het goud veilig gesteld. Beide waren heel blij dat ze
gewonnen hadden en Tatjana maakte erbij de opmerking: "Ik moet in het vervolg toch vaker en
beter luisteren naar de coach...".

Geert en Erwin hadden de dag ervoor al alle dubbels afgewerkt, maar een uitslag wisten we
nog niet (deze zijn niet in het stadion gepubliceerd). Tijdens de ceremonie bleek dat ze uitein-
delijk de bronzen plak hadden.

Ondertussen ging er een petitie (ge-initieerd door de Ierse coach) rond om een schema aan-
passing te doen in het mixed dubbel. Deze werden door de meeste hoofdcoaches onderte-
kend en ingeleverd bij de organisatie. Hier werd gehoor aan gegeven, waardoor poule van 8
teams gesplitst werden in poules van 4.

Na de ceremonies vonden de mixed dubbels plaats. Marina/Erwin en Geert/Tatjana werkten
deze gelijktijdig of vlak na elkaar af. Gelukkig was Sandra (onze DAL (Deligation Assistent
Local)) tijdens de ceremonie gearriveerd en kon ze een aantal zaken voor ons regelen en was
het geen probleem voor mij om een extra lunch (voor Sandra) te regelen.

Geert en Erwin in actie tijdens de dubbel tegen Quatar
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Dag 14 3 juli Team-NL dubbel goud zilver brons (2)

Het voorlaatste dubbel van Geert/Tatjana was het minst succesvol aangezien er een hele
sterke speler aan de andere kant stond. Een team welke zeker niet in deze klasse thuishoort.
De scheidsrechter bevestigde dit (hij had dit bij het enkel ook al geconstateerd bij dezelfde
speler), waarop ik officieel schriftelijk protest heb aangetekend (deze moest binnen 15 minu-
ten na de wedstrijd ingeleverd zijn). Tijdens deze procedure waren Geert en Tatjana alweer
aan het dubbelen. De partij ging vanwege de wrange nasmaak van de wedstrijd ervoor verlo-
ren. Helaas kwam ik pas na de eerste game terug kon ze geen aanwijzigen geven voor de
start van de tweede game.

Hierna waren er de ceremonies van de mixed dubbels en mochten Marina en Erwin een
zilveren medaille ophalen. Tatjana en Geert moesten genoegen nemen met een 4e plaats.

Naderhand heb ik de mensen van organisatie van harte bedankt voor al hun inzet en heb
afscheid genomen van de Duitse, Belgische en Ierse coach.Ik ben nog naar het info punt
gelopen en de uitslag van het protest opgehaald (negatief (wat ik al had gezien de eerste
plaats die team Indonesië opeiste)). Bij het infopunt kreeg ik van Dania (de vrouw die alles
voor me regelde) een aandenken mee. Om 17:45 uur zaten we weer in de bus richting hotel.
Na ff bijgekomen te zijn gingen we eten... Tegen 20:45 uur (toen de turners ook weer terug
waren) gingen we gezamelijk eten omdat we de de manager en kok van het hotel nog iets
willen aanbieden. Na de hoofdcoach meeting gingen we (met degene die van het team (spe-
lers en coaches) zin hadden) nog ff zitten op het terras.

Mirko Egbers

Het spandoek maakt duidelijk dat coach zijn van Team-NL meer inhield voor coach Mirko
dan de wedstrijden begeleiden.
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Dag 15 4 juli   Sluitingsceremonie Team-NL(1)

Vandaag konden we uitslapen!!! Dat wil zeggen dat we om 09:00 uur met zn allen aan de
ontbijttafel zaten. Tot de sluitingsceremonie zouden we vrij zijn en wilden in ieder geval de

vrije tijd gebruiken om toch even in zee te gaan zwemmenn. Bij wijze van uitzondering moch-
ten de spelers onder begeleiding van de coach richting de zee. Dit deden we samen met het
complete skeelerteam.

We zijn niet echt lang wezen zwemmen, aangezien er tegen een uurtje of 12 weer een
coachoverleg zou zijn. Hier kregen de de laatste info te horen en konden we aanschuiven aan
een luxieus lunch. De lunch leek zelfs nog uitgebreider dan het buffet waar we elke avond
langs liepen. We zorgden er tijdens deze lunch voor dat we ook nog iets zouden meenemen
voor de avond, aangezien we op tijd richting de sluitingsceremonie zouden gaan. Na de lunch
gingen we de koffer zoveel mogelijk inpakken en kleedden we ons om voor de ceremonie.
Ondertussen werd ik nog gebeld door Sandra Bouck aangezen ze een klein stukje in de
Stentor wilde wijden aan de resultaten van onze spelers.

Tegen 18:00 uur verzamelden we ons bij de receptie en gingen met de bus naar het stadion
waar ook de openingsceremonie had plaats gevonden. Ditmaal hoefden we niet te wachten,
maar liepen we meteen door naar de plek waar we ook tijdens de openngsceremone hebben
gezeten. Een deel van Team-NL welke in een ander hotel heeft gezeten was al aanwezig en
de ervaringen en belevenissen werden hier uitgewisseld.

Binnen een half uur was ook het voetbalteam (welke op de 3e locatie zat) gearriveerd. Lang-
zaam maar zeker liep het hele stadion vol en was er weer een fantastische show van diverse
onder andere populaire griekse zangers en zangeressen en vele vrijwilligers en waren er de
gebruikelijke (maar ditmaal makkelijk te verteren (= minder langdradige)) speeches.
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Dag 15 4 juli  Sluitingsceremonie Team-NL(2)

Nadat de vlam gedoofd was, maar de show nog niet helemaal ten einde was vertrok Team-NL
weer richting de uitgang om zodoende redelijk op tijd weer terug te zijn in het hotel.

Bij het hotel aangekomen (01:00 uur) ging een ieder weer richting bed. Er was nog een inci-
dent in het huisje van de turnjongens, waarbij een speler zijn beheersing tegen de coaches
verloor. Ik was snel ter plekke om ondersteuning te verlenen en ook ploegarts (Teun) was er
snel bij. Teun kon de speler kalmeren, waardoor ook ik tegen 01:30 uur mn bed op kon zoe-
ken.

Mirko Egbers
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Dag 16 5 juli  Terugreis en aankomst Team-NL(1)

Uitslapen was er in tegenstelling tot gisteren er niet bij. Om 05:45 uur stonden we klaar bij
de receptie om te vertrekken naar het vliegveld.

Na een tochtje van ongeveer 1/2 uurtje waren we op het vliegveld en konden we de koffers
inchecken en de instapkaarten ophalen. Een klein probleempje deed zich hierbij voor: Tatjana
was haar paspoort kwijt. Ondertussen checkte iedereen de koffers in. Ik zocht even met
Tatjana in haar koffer en nadat ik ook de koffers ingechecked had haalden Michel (hoofd van
de delegatie) en ik nogmaals de hele koffer en haar rugzak overhoop, dit zonder resultaat. We
stonden op het punt naar de marechaussee te gaan voor een tijdelijk reisdocument toen we
te horen kregen dat we de koffer met de Specal Olympicspas (die iedereen 2 weken om heeft
gehad) konden inchecken. Bij de balie werd verteld dat Tatjana op dezelfde pas ook het vlieg-
tuig in kon... een geluk bij een ongeluk. Tijdens het wachten bij de gate kregen we te horen dat
op internet al rond ging dat het paspoort kwijt was, maar inmiddels ook alweer gevonden
was??!! Dat laatste bleek dus niet te kloppen. Ook werd me hier verteld dat Tatjana wellicht
weer ge-interviewd zou worden door SBS6 bij aankomst in Nederland.

Om 10:15 uur vertrok het vliegtuig om, na een vlucht met enige turbulentie, tegen 13:00 uur te
landen op de Polderbaan. Vorige week heb ik, evenals de meeste leden van onze verenging
een mailtje ontvangen over het onthalen van de spelers door een aantal leden maar heb de
spelers niet ge-informeerd dat ze flink onthaald zou worden. Na de landing verwachtte ik nog
problemen bij de douane vanwege het ontbreken van het paspoort, maar een douane heb ik
(gelukkig) niet gezien. Nadat iedereen de koffers had en onderling afscheid werd genomen
liepen we door de deur naar de uitgang.
Wat ik daar zag overtrof elke verwachting. Honderden mensen hadden zich met spandoeken
en ballonnen verzameld om het team te ontvangen..
Hieronder waren ook maar liefst 26 leden cq supporters van onze verening aanwezig.
Het was een zeer warm en emotioneel onthaal, waarbij ik niet alleen Linda weer zag, maar
ook mijn ouders waren meegekomen. Er was een heuse bus (ter Doest) geregeld om de
supporters te vervoeren en ook de spelers weer mee te nemen naar Lochem. Ook was er
een hele delegatie van Groningse spelers, de trainer en een aantal supporters die Tatjana
(evenals onze supporters) warm onthaalden.
Na het onthaal ging ik met Tatjana op zoek naar SBS6, waarbij ze ge-interviewd werd. Helaas
is dit later die dag niet in de uitzending geweest.

Hierna vertrok iedereen van De Toekomst (met uitzondering van Linda en ik) naar de bus om
weer richting Lochem te gaan. Aangezien ik de auto op Schiphol had geparkeerd gingen wij
met de auto terug. De auto heeft het 2 weken stil staan geen goed gedaan aangezien er
tijdens het rijden rare geluiden (van de achterkant) te horen waren (na verloop van tijd (in
Lochem waren die er niet meer...)).

We stopten op de terugweg bij restaurant De Witte Berken aan de A1 nabij Laren (NH).
Alwaar de bus met spelers was ge-arriveerd. Hier kregen we 2 koppen koffie met gebak en
een consumptie aangeboden. Na deze stop vertrokken we naar Lochem. Onderweg had ik
een paar maal telefonisch contact met een verslaggever van De Stentor (Gerwin Nijkamp)
zodat hij met een fotograaf (Jan Houwers) bij de Jan Wissinkhal zouden komen op het mo-
ment dat we aankwamen, zodat ze een een foto konden maken en de spelers konden inter-
viewen voor een artikel welke de volgende dag in De Stentor zou verschijnen.
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Tegen 17:45 uur waren Linda en ik bij de hal en werden enthousiast onthaald door Henry Oost
die flink met de Nederlandse vlag aan het zwaaien was.
Even later waren ook de verslaggever en fotograaf er en enkele minuten daarna was ook de
bus ge-arriveerd. Na de interviews en foto's en afscheid gingen de meesten naar huis. Een
enkeling bleef nog even in de hal en keken onder andere even naar het jeugdjournaal waar de
aankomst van Team-NL uitgezonden werd. Hierna gingen Linda en ik uiteindelijk ook naar
huis.
Morgen (woensdag 06-07-2011) heb ik nog een dagje vrij om daarna weer aan het werk te
gaan.
Hierna volgen nog de afrondende zaken (onder andere een landelijke huldiging, radio-inter-
views, een huldiging op het gemeentehuis, het afwikkelen van de resultaten van het Healthy
Athletes Program, de foto's be- en verwerken, ism Rob van der Zee een DVD samenstellen
en onkostenformulieren invullen), kortom: ik ben er nog niet helemaal klaar mee, maar doe
alles graag. Mirko Egbers

Dag 16 5 juli Terugreis en aankomst  Team-NL(2)

PS: Op 6 juli kreeg ik een telefoontje van Natascha Bruers dat de paspoort in het hotel in
Griekenland gevonden was. Na het doorgeven van het adres van Tatjana zou deze verstuurd
worden. (Ruim een week later had ze haar paspoort weer.)
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Landeljke huldiging Team-NL

Afgelopen zaterdag (16-07-2011) is er de landelijke huldiging geweest van Team-NL. Dit
team bestaande uit 86 sporters, 23 coaches en 4 stafleden zijn naar Athene geweest om

de sporters deel te laten nemen aan de Special Olympics World Summer Games. In totaal
namen ruim 7.500 sporters met een verstandelijke beperking uit 182 landen deel aan 's
werelds grootste sportevenement in 2011.

De huldiging vond plaats in het hoofdkantoor van de Rabobank te Utrecht. Na ontvangst van
de sporters, coaches, stafleden, familie en vrienden van de sporters met een broodje en een
drankje werden de aanwezigen welkom geheten door de Rabobank, de vriendenloterij, Aegon
(de hoofdsponsoren van Special Olympics) en partner Fonds Gehandicaptensport, waarbij
Ambassadeur Toine van Peperstraten het programma presenteerde. Na vertoning van de film
over de Special Olympics World Summer Games 2011 was er een improvisatie cabaret "Op
Sterk Water" die op ludieke wijze enkele sketches met betrekking tot de spelen ten tonele
bracht.

Het nieuws dat Team-NL door de internationale Special Olympics organisatie is benoemd tot
best georganiseerde team van de World Summer Games werd met luid applaus ontvangen.

Hierna werden de sporters en coaches gehuldigd en kregen uit handen van de sponsoren en
de ambassadeurs Toine van Peperstraten, Nelli Cooman, Peter Faber en Carl Verheijen een
gladiool en een dvd uitgereikt.

De vier tafeltennissers van Team-NL die onder leiding van Mirko Egbers hebben deelgenomen
aan de World Summer Games waren erg succesvol in Athene en wist het team op 5 onder-
delen (2x enkel, 2x dubbel en 1x mixed dubbel) een medaille te behalen waardoor de spelers
Tatjana Hinz, Marina van der Zee, Geert Zeelte en Erwin Stegeman in totaal acht medailles
omgehangen kreeg.

Zo heeft Marina van der Zee (L.T.T.C. De Toekomst - Lochem) samen met Tatjana Hinz (De
Brug - Groningen) goud weten te behalen in het dubbelspel. Beide waren ook succesvol in de
enkel klasse door het behalen van de zilveren medaille (beide kwamen in  een verschillende
klasse uit).

Erwin Stegeman (L.T.T.C. De Toekomst - Lochem) wist met Geert Zeelte (L.T.T.C. De Toe-
komst - Lochem) brons te behalen in het dubbelspel en speelden Erwin tezamen met Marina
in het mixed dubbel zich naar een tweede plaats.

Mirko Egbers

Interesse in vrijwilligerswerk?

Informeer eens bij de diverse commissies.
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Afgelopen donderdag (25-08-2011) is het tafeltennisteam dat in Athene heeft deelgenomen
aan de Special Olympics World Summer Games door de gemeente Lochem gehuldigd in het
gemeentehuis, gevolgd door een receptie in de tafeltennishal (de Jan Wissinkhal, Koedijk 64
te Lochem).

Huldiging Team-NL in Lochem (1)

Om 14:00 uur werden spelers, coach en genodigden (ong. 30) bij de hal verwacht.
Om 14:30 uur mochten de spelers en coach bij de hal plaats nemen in een open koets.

De koets (gevolgd door een aantal auto's waarin de andere genodigden zaten) zette koers
naar het gemeentehuis. Tatjana kon het net niet op tijd redden om met de koets mee te gaan,
maar was gelijk met de rest bij het gemeentehuis.
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Huldiging Team-NL in Lochem (2)

Daar werd Team-NL en de genodigden met open armen ontvangen door burgemeester Frans
Spekreijse.
Na binnenkomst kreeg men van de dienstdoende bodes een kop koffie (/ thee) met een luxe
koek en konden we plaats nemen in de trouwzaal.
De burgemeester, die zich aardig had verdiept in de sportprestaties van de spelers, hield een
toespraak en had voor de spelers en trainster (Esther Wissink) een bos bloemen in petto.
Ondergetekende krijgt bloemen op een later moment.
Hierna werd er een foto van het team en burgemeester gemaakt op het bordes van het ge-
meentehuis, welke we op een later moment zullen ontvangen. Ondertussen was er voor de
genodigden een hapje een drankje en werden de burgemeester en Marina van der Zee geïn-
terviewd door de lokale tv zender, te weten Graafschap TV.

Na het officiële en informele gedeelte namen we afscheid van de Burgemeester, waarbij Erna
Eilers nog een date wist te regelen met de burgemeester, gingen we per auto terug naar de
Jan Wissinkhal en konden we daar verder borrelen en was er een toespraak van voorzitter
Gert Mogezomp en Erna Eilers, die voor de gehuldigde en andere betrokken mensen (spelers
/ coach / reservespeler / reservecoach / trainster / begeleidster tijdens de nationale spelen)
een bos bloemen en attentie in petto had.

Tegen 17:30 uur kwamen 2 medewerkers van het Lochemse Chinees restaurant Chun Lin
(ambassadeur van het Lochemse Special Olympics team) om een heus buffet af te leveren.
Het eten ging er bij de 35 eters heel goed in.

Het was nog geen 19:30 uur toen de eerste gasten binnen kwamen. Onder hen oud olympiër
(en afgevaardigde van de NTTB) Paul Haldan. Hij nam, nadat vicevoorzitter Chris Schuiling
het voorwoord had gedaan (waarbij hij iedereen welkom heette),  het woord en richtte zich op
de spelers die hij feliciteerde met het resultaat en meldde dat de spelers en coach namens
de NTTB het officiële Nederlands tafeltennis T-shirt binnenkort mogen ontvangen.
Hierna nam de afgevaardigde van de NTTB afdeling Oost (Ellen Orre) het woord en had ook
een geweldige verrassing in petto, namelijk een glazen standaard met gravure. De spelers
kregen van de vele receptiegangers diverse bossen bloemen (waaronder een enorme bos
van een afgevaardigde (Arie Peters) van de Lochemse sportraad).
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Huldiging Team-NL in Lochem (3)

Na de toespraken werden de aanwezigen verrast door het Lochemse smartlappenkoor, die
een aantal nummers ten gehore bracht.

De dames en heren van het smartlappenkoor waren nog niet klaar of het volgende optreden
stond alweer klaar (lees: kwam op dat moment binnen gewandeld), namelijk het Lochemse
harmonieorkest Advendo die een aantal nummers ten gehore bracht.
Na het officiële gedeelte was er tijd voor een hapje en drankje in de kantine waarbij het voor
een aantal een latertje werd.
Organisatie, medewerk(st)ers en aanwezigen, namens het tafeltennisteam heel hartelijk dank
voor deze geweldige onvergetelijke dag...

Mirko Egbers
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