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Mededelingen
Hallo,
Misschien is het U wel bekend maar hiermede willen we het volgende onder uw
aandacht brengen:
Elke woensdagmiddag bestaat de mogelijkheid om te tafeltennissen voor de jeugd t/m
12 jaar lid of geen lid!!

december 2011

Agenda
De agenda voor: Januari 2012
06 januari Nieuwjaarsreceptie aanvang
20.00 uur. Zie affiche op pagina 48
Zondag 15 januari clubkampioenschappen
voor senioren. Aanvang 10.00 uur
Zie affiche op pagina 3
Donderdag 19 januari bedrijventoernooi aanvang 19:30 uur

De tijden zijn van 14.30 uur tot 16.00 uur.
Zegt het voort, Zegt het voort!!!
met vriendelijke groet,
Gerrit Hofland en Albert ten Hoopen

Donderdag 26 januari bedrijventoernooi aanvang 19:30 uur
De agenda voor: Juni 2012
02 juni Viering 60-jarig bestaan L.T.T.C. De
Toekomst
26 juni L.T.T.C. De Toekomst bestat 60 jaar
De Recreantencommissie organiseert
weer een “BUS-UITJE”

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 vereniging 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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Jaarverslag van het bestuur seizoen 2010-2011
Sinds de vorige ALV (21-10-2010) kent het bestuur drie ‘nieuwe’ gezichten. Naast de ervaren
Chris Schuiling - die in het verleden al eens de voorzittershamer hanteerde - traden de
rookies Gert Mogezomp en Jonn van Zuthem toe. In maart nam Jacqueline Vos afscheid,
omdat zij te veel andere zaken aan haar hoofd had. Het bestuur heeft haar hartelijk bedankt
voor de inzet van de afgelopen jaren en Gert heeft haar namens de club een grote bos bloemen aangeboden. De opengevallen bestuursplaats is nog altijd vacant. Het bestuur zoekt nog
een opvolg(st)er.
Minstens één keer per maand kwam het bestuur het afgelopen jaar in vergadering bijeen. In
het begin is er vooral gekeken naar de portefeuilleverdeling. Aangezien het aantrekken en
behouden van jeugdspelers een van de speerpunten van beleid is, hebben zowel de kersverse voorzitter Gert als vicevoorzitter Chris Schuiling zitting genomen in de Jeugdcommissie. Zo weten zij namelijk het best wat er binnen die commissie allemaal op poten
wordt gezet. Om diezelfde reden maken beide heren voorlopig ook onderdeel uit van de
Technische Commissie.
Niet alleen het aantrekken van nieuwe leden - in het bijzonder jeugd - is belangrijk. Willen we
ook in de (nabije) toekomst een levendige vereniging blijven, dan moeten we ook aan de
huidige leden een aantrekkelijk pakket aan activiteiten en voorzieningen blijven aanbieden. Het
bestuur heeft om die reden - daartoe overigens aangemoedigd door enkele enthousiaste
clubleden - in april een wedstrijdbiljarttafel aangeschaft. Deze heeft inmiddels niet alleen veel
spelvreugde gebracht, de ‘tafel’ blijft ook uitstekend te kunnen worden gebruikt voor bij eetfestijnen als de Paasbrunch en de thema-avond.
Dat onze LTTC een bijzondere vereniging is, bleek bijvoorbeeld ook maar meer eens uit het
rooster dat voor bezoeken aan Patrick van Laarhoven werd gemaakt. Een paar maanden lang
ging vrijwel iedere week - meestal op de maandagavond - een tweetal clubleden bij Patrick op
visite. Niet alleen in tijden van ziekte en andere tegenspoed blijkt de betrokkenheid bij de club
groot te zijn. Ook als er iets te vieren valt, zijn leden van onze club graag van de partij. Zondag
12 december werd Chris Wenneker in Zoetermeer gehuldigd als NTTB-vrijwilliger van het
jaar. Dertien LTTC-leden waren daarbij aanwezig. Chris werd met maar liefst 66.000 (!)
stemmen verkozen. Dat aantal is twee keer de totale bevolking van de gemeente Lochem.
Waar een kleine vereniging wel niet groot in kan zijn. Terug in Lochem werd bij clublid Chung
Yung (Peter) Pan vier maal maandmenu B met wat kroepoek gehaald. In de kantine van de
Jan Wissinkhal namen de aanwezigen onder het genot van een glaasje nog even de zeer
geslaagde dag door.
Een van de absolute hoogtepunten van het jaar was toch wel de huldiging op 25 augustus van
de Athenegangers op het stadhuis door burgemeester Spekreijse. De burgervader hield een
mooie toespraak en gaf al de spelers en hun trainers/begeleiders een mooie bos bloemen.
Daarna ging het stel op de foto op het bordes van het gemeentehuis. Terwijl de genodigden
een hapje een drankje nuttigden, werden de burgemeester en Marina van der Zee geïnterviewd door Graafschap TV. In de JW-hal ging het huldigingfeest verder. Chinees restaurant
Chun Lin (ambassadeur van het Lochemse Special Olympics team) leverde omstreeks half
zes een buffet af. ‘s Avonds kwam oud-international Paul Haldan de spelers namens de
NTTB officieel gelukwensen en zegde de spelers en coaches een officieel Nederlands
tafeltennisshirt toe. Van de NTTB afdeling Oost kregen zij een glazen standaard met gravure.
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Jaarverslag van het bestuur seizoen 2010-2011
Na de vele toespraken en dito bossen bloemen werden de aanwezigen verrast door optredens van het Lochemse smartlappenkoor en een delegatie van het harmonieorkest Advendo.
We zijn bijzonder blij met de verbouwing van de kantine. Onder de bezielende leiding van
Jochem Veldmaat en Chris Schuiling is deze in augustus binnen het tijdsbestek van een paar
weken getransformeerd in een bruine kroeg. Zonder de rest van de vrijwilligers te kort te willen
doen: een bijzondere dank gaat uit naar Gerrit Hofland en Rob van der Zee.
De JW-hal wordt niet alleen door de verschillende afdelingen van onze LTTC De Toekomst
gebruikt, ook hebben wij regelmatig gasten. Zo trad op 2 april het harmonieorkest Advendo op
in onze hal. Ongeveer tweehonderd bezoekers kwamen opdagen. Niet alleen Lochemse
verenigingen doen graag een beroep op onze gastvrijheid, ook bijvoorbeeld de NTTB maakt
daar regelmatig gebruik van. Onze club treedt graag op als gastheer. Niet alleen levert dat
extra geld op voor de clubkas en kweken we goodwill, ook kunnen mensen zodoende onze
zaal en vereniging leren kennen, waardoor er wellicht meer nieuwe leden zich zullen aanmelden.
Punt van zorg blijft de schoonmaak van de hal. De schoonmaakploegen doen weliswaar hun
best, na een drukke competitieavond en/of andere drukbezochte activiteit zijn de kleedkamers, keuken en kantine weer snel smerig. Te vaak moet er een ‘spontaan’ beroep gedaan
worden op de kring van vaste vrijwilligers. Het bestuur is nog altijd bezig de schoonmaak te
verbeteren.
Het bestuur, en in het bijzonder lid Chris Wenneker, is druk doende met de voorbereidingen
van het aanstaande 60-jarig jubileum. De viering daarvan staat gepland op zaterdag 2 juni. Er
zal onder meer een tafeltennisdemonstratie worden gegeven en ’s avonds zal er een liveband optreden.
Al met al kijkt het bestuur met plezier terug op het afgelopen jaar. Weliswaar zijn er nog
ontzettend veel zaken aan te pakken en te verbeteren, toch zijn er volgens ons al de nodige
stappen in de goede richting gezet. Zo vormen Gert en Jochem samen met good old Jan
Wissink sinds kort de Sponsorcommissie. Ook op dat terrein is er wellicht nog een slag te
maken. Mooie plannen of niet, het bestuur is en blijft volledig afhankelijk van de vrijwilligers
binnen de club. Zonder de vaak niet aflatende inzet van die clubgenoten - sommigen zijn niet
eens lid! - zou de contributie aanmerkelijk moeten worden verhoogd en zouden er tegelijkertijd minder activiteiten kunnen worden georganiseerd. Hulde voor die mensen!
Namens het bestuur, Jonn van Zuthem
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Verslag algemene ledenvergadering (1)
Op een redelijk goed bezochte ledenvergadering - met het inmiddels zeskoppige bestuur
meegeteld was er een kleine veertigtal leden aanwezig - werd de gang van zaken van het
afgelopen jaar besproken en werden plannen voor de nabije toekomst ontvouwd. Vijftien leden
hadden zich officieel van tevoren afgemeld voor de vergadering, van de overige afwezigen
was helaas geen bericht ontvangen. Voorzitter Gert Mogezomp heette bij de opening een
ieder van harte welkom en vroeg, nadat hij eerst enkele huishoudelijke mededelingen had
gedaan, de aanwezigen een moment stilte in acht te nemen om erelid Marcel Theunissen te
herdenken, die ons een half jaar geleden is ontvallen.
Vervolgens nam de voorzitter weer het woord en sprak van een enerverend jaar. Hij heeft in
het afgelopen jaar de verschillende geledingen van de club beter leren kennen en noemde het
‘leuk en spannend’ hieraan leiding te mogen geven. Het aantal clubleden is het afgelopen jaar
ongeveer stabiel gebleven, eind oktober hadden we 145 senioren- en 16 jeugdleden. De
opening werd vrolijk beëindigd met de mededeling dat Irene Faber van een dochter - genaamd Roos - is bevallen. Er klonk een gejuich op in de zaal.

Gert, die voor het eerst de voorzittershamer op een ALV mocht hanteren - maar die thuis had
laten liggen -, gebruikte een leeg koffiekopje om de verschillende agendapunten af te hameren. Het verslag van de vorige vergadering werd goedgekeurd. Al meende Gerrit Hofland wel
dat de afsluitende rondvraag van de vorige ALV niet onder leiding van de aantredende, maar
van de aftredende voorzitter (Albert Enterman) had moeten staan. Het antwoord van de
secretaris - die strikt gezien dan ook niet het verslag van die ALV had mogen maken - dat hier
maar weer eens de gretigheid werd aangetoond van de nieuwe bestuursleden zaken te willen
aanpakken, werd met een grijns door Gerrit aangehoord. Later in de vergadering zou deze
betrokken clubman nog veelvuldig van zich laten horen.

Achtereenvolgens werden de jaarverslagen van het bestuur en de verschillende commissies
goedgekeurd. Omdat de leden van de kascommissie - de heren Henk Brinkerink en Theo
Beening - niet of niet op tijd bij de ALV aanwezig konden zijn, deden zij schriftelijk verslag. Uit
hun onderzoek blijkt ‘dat de financiële administratie naar eer en geweten wordt gevoerd’ en zij
menen dat de overlegde stukken 'een getrouw beeld geven van het handelen van het bestuur
en de toestand van de vereniging’. De ALV wordt geadviseerd ‘het bestuur te dechargeren van
zijn beleid in 2010/2011’. Hetgeen vervolgens gebeurde. Gerrit Hofland stelde nog wel een
vraag over de hoogte (ruim 10.000 euro) van de post ‘onderhoud’. Financieel manager Jan
Wissink verklaarde dat het bedrag dit afgelopen boekjaar vooral zo hoog is uitgevallen door
smeltschade in de elektriciteitskast (als gevolg van een zogeheten ‘stroomvloeiing’). Dit
‘ongeval’ werd niet door de verzekering gedekt, wel zijn we door de verzekeringtussenpersoon gedeeltelijk schadeloos gesteld.
Voor de plaats van het derde kascommissielid - Joop Stokvisch was aftredend en niet herkiesbaar - hadden zich bij de secretaris geen kandidaten gemeld. Het bestuur riep de aanwezige leden op zich kandidaat te stellen of met namen van eventueel geschikte personen te
komen. Jan Wissink noemde een naam. Het bestuur zal deze persoon polsen of hij bereid is
deze belangrijke taak op zich te nemen.
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Verslag algemene ledenvergadering (2)
Nadat Gert bekend had gemaakt dat de contributie het komend jaar niet verhoogd zal worden,
kwam de bestuursverkiezing aan de orde. Dit jaar stonden op het ‘rooster van aftreden’ penningmeester Harry Albers en lid Chris Wenneker. (Bij leven en welzijn zullen volgend jaar
Jochem Veldmaat en Jonn van Zuthem aan de beurt zijn.) Beide aftredende bestuursleden
gaven aan herkiesbaar te zijn. Op termijn zal Chris Wenneker, zo maakte hij enkele dagen
voor de ALV bekend, echter terugtreden. De leden Gerrit Hofland en Albert ten Hoopen maakten bezwaar tegen de gevolgde procedure. Volgens het huishoudelijk reglement moet het
bestuur namelijk uit zeven personen bestaan en de zetel die Jacqueline Vos tot maart heeft
bezet, is nog steeds niet opgevuld. De voorzitter antwoordde hierop dat de huidige bestuursleden voortdurend op zoek zijn naar geschikte collega-bestuursleden. Er zijn goede kandidaten, maar die zijn al actief in de verschillende commissies en zij hebben vooralsnog hun
handen meer dan vol aan de initiatieven en zaken die daar worden opgezet en uitgebouwd.
Morrend aanvaardden beide heren de uitleg, op voorwaarde dat er vaart wordt gezet achter
het zoeken van nieuwe bestuursleden en dat - mocht het bestuur niet kunnen worden uitgebreid - de statuten en het huishoudelijk reglement op punten worden herzien. Mirko Egbers
merkte ten slotte op dat een ‘profielomschrijving’ van het bestuurslidmaatschap het vinden
van geschikte kandidaten wellicht kan bespoedigen. Het bestuur beloofde zich binnenkort
andermaal over dit punt te zullen buigen.
Vervolgens kwam de voorzitter met twee belangrijke mededelingen van het bestuur. Allereerst
deed hij een dringend beroep op alle leden een steentje bij te dragen bij zaken als de schoonmaak en het draaien van bardiensten. Zoals wij alleen weten heeft onze club al sinds jaar en
dag een (kleine) kern van vrijwilligers die geheel belangeloos het gros van het werk verricht.
Deze mensen kunnen natuurlijk niet alles doen. Het systeem van de schoonmaakploegen
werkt redelijk, toch blijkt ook hier de één de taken wat serieuzer op te vatten dan de ander. Er
is een deel van de leden - gelukkig een klein deel, maar toch - dat regelmatig verstek laat
gaan. Het bestuur is van plan deze leden voortaan individueel aan te spreken op hun taken en
verantwoordelijkheden. Mocht dat nog niet helpen, dan zal zij zich genoodzaakt zien strengere maatregelen te nemen. Bijvoorbeeld leden die ‘moedwillig’ niet komen opdagen - dus niet
tijdig de collega-schoonmakers of barcommissie hebben ingelicht en niet zelf voor vervanging
hebben gezorgd - een rekening te sturen. Wellicht zal hiervoor - om de daad bij het woord te
kunnen voegen - het huishoudelijk reglement moeten worden aangepast.

Het overgrote deel van de aanwezige leden kon zich vinden in deze oproep, een enkeling
twijfelde echter over de eventueel te nemen maatregelen. Remi Beelen opperde dat leden die
geen tijd en/of zin hebben in dergelijke klussen, een hoger bedrag aan contributie zouden
moeten betalen. Jochem Veldmaat wees dat voorstel resoluut van de hand: er moet zijns
inziens ‘een cultuuromslag’ komen. Als voorbeeld haalde hij het beleid van de Lochemse
hockeyclub aan, daar wordt van alle leden verwacht dat zij op welke wijze dan ook meehelpen
de club draaiende te houden. Chris Schuiling riep de aanwezigen irritaties en conflicten te
melden. Dat heeft niets met ‘klikken’ of iets dergelijks te maken, maar draagt bij aan een
betere verstandhouding naar elkaar toe.

Een tweede belangrijk punt dat de voorzitter op de ALV naar voren bracht, is het besluit van
het bestuur om de JW-hal - bij wijze van experiment en onder strikte voorwaarden! - voor
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Verslag algemene ledenvergadering (3)
feesten en partijen en andere bijeenkomsten open te stellen. Dat kunnen bijvoorbeeld kinderfeestjes zijn, maar ook een verjaardag of jubileum van een van de leden. Voorwaarde één is en daar mag geen onduidelijkheid over bestaan! - dat er altijd een tafeltennisactiviteit aan
dergelijke activiteiten verbonden moet zijn. Bovendien mogen competitie- en trainingsavonden, toernooien, vergaderingen etc. niet in het gedrang komen. Met andere woorden: het
moet passen in het programma. Waarom, zo lichtte Gert Mogezomp de vergadering toe,
heeft het bestuur dit besluit genomen? Om een drietal redenen: allereerst omdat het extra
geld in de clubkas brengt. Ten tweede kweken we er goodwill mee, zowel naar de leden toe
als ook voor ‘externe’ partijen als Lochemse medeburgers en verenigingen. Tot slot krijgt de
club ook een grotere bekendheid en melden zich - omdat er altijd een tafeltennisactiviteit aan
de feestjes en partijen verbonden moet zijn - hierdoor wellicht nieuwe leden aan. Met name
van kinderfeestjes verwachten we op dat punt veel.

De aanwezigen reageerden over het algemeen positief op dit besluit. Een aantal leden vroeg
wat precies onder ‘een tafeltennisactiviteit’ moet worden verstaan. Jochem Veldmaat verduidelijkte de plannen en gaf aan dat hij en Chris Schuiling inmiddels drie handleidingen - een
voor het gebruik van de zaal/zalen, een voor kinderfeestjes en een voor andere feesten en
partijen, voorzien van prijsopgaven - hebben gemaakt. Deze zijn op te vragen. Gerrit Hofland
wees erop dat dergelijke activiteiten goed ‘in de hand’ moeten worden gehouden. Het bestuur
verzekerde hem dat de activiteiten nauwlettend in de gaten zullen worden gehouden. Albert
Enterman vroeg waarom er specifiek een tafeltennisactiviteit, en geen andere sport- of spelactiviteit aan de bijeenkomsten gekoppeld moest zijn. Chris Schuiling antwoordde hem
daarop subiet: ‘omdat we een tafeltennisvereniging zijn’. Zoals er bij de klootschietvereniging
moet worden geklootschiet, of is het met kloten moet worden geschoten?, zo moet er bij ons
worden getafeltennist. Hiermee gaf Chris indirect ook antwoord op een vraag over het mogelijke gevaar van concurrentievervalsing, een punt dat sponsorcommissielid Jan Wissink
nadrukkelijk aan de orde stelde. Wij willen de plaatselijke horeca, in het bijzonder onze
horecasponsors niet dwarszitten. L.T.T.C. De Toekomst biedt de mogelijkheid aan de zaal of
te kantine te kunnen huren voor een activiteit waar tafeltennissen een substantieel onderdeel
van is. Dergelijke faciliteiten biedt de Lochemse horeca niet aan.

Voor de rondvraag meldden zich drie leden: Gerrit Hofland, Jolanda Hofland en Liesbeth Kok.
Gerrit Hofland vroeg wat de plannen zijn voor het 60-jarig jubileum van volgend jaar. Nadat de
secretaris hem op het jaarverslag wees, waarin onder meer een demonstratiepartij en een
liveband wordt aangekondigd, stelde hij dat het besteden van geld aan een demonstratiepartij
‘weggegooid geld’ was. Enkele leden - onder anderen Albert ten Hoopen en Frans Snijder steunden Gerrit in zijn standpunt, anderen – onder meer Boris Bosch en Mirko Egbers vonden het juist een mooi idee. Gerrit wilde de meningen wel eens peilen. Het bestuur verklaarde daar niet aan mee te willen werken. De jubileumcommissie kan niet (op voorhand) de
wacht worden aangezegd, omdat een van de plannen bij een deel van de leden niet in de
smaak valt. Het bestuur wees de bezwaarmakers erop dat er voor elk wat wils zal worden
georganiseerd. De een vindt een liveband niets voor zo’n feest, de ander heeft weinig met een
tafeltennisdemonstratiepartij.
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Jolanda Hofland tipte het bestuur de ouders van de jeugdleden voortaan ook uit te nodigen op
de ALV. Zij hebben weliswaar geen stemrecht, maar worden zo wel extra betrokken bij de
club. Jolanda en Sandra Bouck boden aan mee te helpen aan een mogelijk jubileumboek. De
zaal reageerde enthousiast op dit aanbod. Liesbeth Kok prees – na het bestuur te hebben
gewezen op een kleine nalatigheid - over de deelname van de Afvalvrij Award 2011. Albert ten
Hoopen en Jaap van Hummel vroegen ten slotte hoe het ervoor stond met de aanschaf van
clubkleding en de zoektocht naar een clubsponsor. Jochem Veldmaat antwoordde dat dit punt
‘de aandacht heeft van het bestuur’. Beide heren vonden aandacht niet genoeg. Besloten
werd dat (gesponsorde) clubkleding nog hoger op de prioriteitenlijst komt te staan.

Om 21.20 uur sloot Gert de ALV en bedankte de aanwezige leden voor hun aanwezigheid en
inbreng. Naar verluidt bleef het nog een tijdje gezellig in de kantine van de JW-hal. Naast een
boek bleken Jolanda en Sandra ook al plannen te hebben voor een L.T.T.C. De Toekomst
kalender. Het bestuur kan niet wachten deze kalender aan de man te brengen.

Jonn van Zuthem
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Verslag visspektakel (1)

H

et Open Lochemse Toekomst Tafeltennis Visspektakel was wederom een doorslaand
succes.
De weersomstandigheden waren subliem, vooral na de matige afgelopen ‘zomer’.
Aan de oever van onze geliefde Berkel en toepasselijk in het plangebied van De Etalage naar
De Toekomst was het goed toeven in een liefelijk najaarszonnetje.
Het Visspektakel is dan ook zonder noemenswaardige incidenten verlopen, mede door de
prima weersomstandigheden en er was gedurende de hele dag een Nootverordening van
kracht ter voorkoming van excessen in vrucht- en drankgebruik.
De belangstelling voor het de Viswedstrijd was weliswaar niet zo heel groot, maar de deelnemers bijna allemaal semiprofessioneel.
De concurrentie had dit jaar alles uit de kast gehaald om met alle mogelijk middelen de fel
begeerde titel in de wacht te slepen. De meest dure en professionele uitrustingen werden
onder de ogen van de amateurs onder ons in fases aangesleept en uitgestald in de daarvoor
aangewezen visplekken. Tenminste twee van de deelnemers hadden een uitrusting, waar je
met gemak voor een jaar een middelgrote viskraam van kan bekostigen, inclusief de vis.

Met een achttal geregistreerde deelnemers werd rond twee uur in fases gestart met de wedstrijd. De meer professionele vissers onder ons hadden assistentie van in de meeste gevallen een vrouwelijke partner. De rol van deze aantrekkelijke assistentes is me achteraf pas
duidelijk, het afleiden van de tegenstander.
Al snel werden de eerste visjes, trots af minzaam kijkend, afhankelijk van de deelnemer,
binnen gehaald en in de daarvoor bestemde blauwe emmer gedumpt of teruggeworpen na
een twijfelachtige meting. Er werd door alle deelnemers met enige regelmaat een visje verschalkt.
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Verslag visspektakel (2)
Gedurende de gehele middag werd er de door de deelnemers, de zelf meegebrachte drank
met zekere mate genuttigd en af en toe een nootje gekraakt.

Bij het einde van de wedstrijd bleek Frans Jan na mogelijk moeilijk te bewijzen frauduleus
handelen 6 miezerige visjes te hebben gevangen en werd daarmee de Winnaar van de dag.
Hij mag deze Eretitel een jaar lang dragen. Een protest van de winnaar van vorig jaar is
helaas op basis van oneigenlijke argumenten door de Organisatie afgewezen.
Een goede tweede werd Erwin D. met 5 stuks en derde Chris W., na een zorgvuldige meting
bleek hij de meeste lengte te hebben. Verder waren er nog Remco, Klif, Jan en Adri. Frans
werd weliswaar laatste met maar wel met de grootste !!!
In de categorie grootste vis werd Chris W. verdienstelijk 2e met een baarsje van 15.5 cm.
Eerste in deze categorie werd de Winnaar van vorig jaar Frans S., die na een minutenlange
strijd een baars van tenminste 16 cm wist binnen te slepen.
De Titelhouder van vorig jaar beweerde last te hebben van een hardnekkige polsblessure,
overgehouden aan zijn laatste Clubbezoek en concentratieverlies en hij claimde regelmatig
afgeleid te worden door voornoemde visassistentes en kon daardoor het niveau van vorig jaar
bij lange na niet halen.
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Verslag visspektakel (3)
Na het Visspektakel kwam het Eetspektakel. Onze onvolprezen huiskok Chris en zijn charmante partner Swanny hadden een overvloedige BBQ voor ons in petto.

Het was een gezellige drukte rondom de grote koekenpan, waarin een ieder zijn of haar stukje
vlees naar eigen smaak en goeddunken kon bereiden. Er was ruim voldoende voor de meer
dan 30 deelnemers en aan het begin van de avond gingen de meeste deelnemers voldaan
naar huis.
Wederom een pluim voor De Organisatie.
Frans Snijder (L.V.V.)
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Club van 100 jaarvergadering en preuverieje (1)

O

p donderdag 10 november 2011 stond er een afspraak in mijn agenda, te weten: de
jaarvergadering van de Club van 100 met aansluitend een Preuverieje van
streekproducten.
Ik had me al aangemeld voor de vergadering evenals 45 andere leden. Op de bewuste dag
heb ik voor de zekerheid Chris Wenneker een aantal keer getracht te bellen om iets meer
duidelijkheid te krijgen over de preuverieje, wetende dat deze tegen een uurtje of 9 aan zou
vangen maar niet wetende of het zou gaan over een aantal hapjes of een volledige maaltijd.
De telefoon van Chris W bleek elke keer bezet waarop ik besloot de andere Chris (Schuiling)
te bellen aannemende dat hij de preuverieje vorm zou geven. Chris S nam meteen op en kon
me melden dat het ging om een aantal hapjes en dat ik gewoon mijn avondeten kon nuttigen… (eigenlijk had ik hierbij al mijn bedenkingen moeten hebben)
Tien minuten voor acht was ik in de hal en werd ontvangen met koffie en een beboterde
krentenwegge. Ik had precies genoeg tijd om het jaarverslag en het financiële verslag door te
nemen. Er werd door het bestuur rekening gehouden met het Lochems kwartiertje zodat de
vergadering exact om 20:15 uur van start ging (terwijl Chris S met Swanny onderwijl in de

Het bestuur van de club van 100: Chris Wenneker, Jan Wissink en Wim wilgenhof.
keuken nog e.e.a. aan het (voor)bereiden was).
Het was (volgens verwachting) een korte vergadering die nog enigszins gerekt werd door het
voorlezen van het Jaarverslag 2010/2011 door Chris Wenneker.
Na deze vergadering waren Swanny en Chris S ook klaar met alle voorbereiding en werd (in
het kader van het 5-jarig bestaan van de Club van 100) gestart met de preuverieje.
Chris S nam het woord en vertelde over hetgeen er voor de (al dan geen) hongerige buiken
klaar stond. De gerechten uit de streek waarover Chris het had en die voorgeschoteld zouden
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Club van 100 jaarvergadering en preuverieje (2)
worden was een feest van herkenning (vooral bij de oudere leden).
Er werd gestart met Humpkessoep (onder andere kontjes van bonen zijn hierin verwerkt),
gevolgd door Roggebrood met kaantjes, traditionele gevulde eieren en stokbrood met paté

(met dank aan de grootste wildpoelier van Lochem (’t Vöske)
Verder was er stokbrood met nägelholt, hoofdkaas (niet te verwarren met kopkaas), Dröge
worst, Boerenleverworst, Rolpens, Boerenjongens, Bröderkes en Ribbetjes.
Toen ik al het lekkers zag en de hoeveelheid ervan heb ik (het heeft ff geduurd) inmiddels

18

Toekomst Meppers

december 2011

Club van 100 jaarvergadering en preuverieje (3)
geleerd om niet altijd te luisteren naar Chris S.
Één verhaal werd door Chris S voorgelezen uit het boek Stip in de pan, de Twentse keuken
vroeger en nu. Dit verhaal wil ik de lezer niet onthouden.
Vrijerskost
Als er in een huis huwbare dochters waren, kwamen er vroeg of laat ook 'vriejers'. Viel de
vrijer in de smaak, dan werd hij meestal goed onthaald. Vandaar de uitdrukking: "Stoet met
worst, dat is vriejerskost". Was de vrijer op een zeker moment niet meer welkom, dan kreeg hij
zijn laatste onthaal. Zijn geliefde bakte voor hem een 'harst' spek waarin ze een flinke snee
gemaakt had. Bij het bakken krulden de twee bijna-helften uit elkaar. De vrijer begreep de stille
wenk onmiddellijk. De gespleten 'harst' symboliseerde de verbreking van de relatie. "Hee hef
'n spleetharst kreggen", was heel lang de standaarduitdrukking voor de "bons krijgen".

Na alle gerechten toverde Chris ook nog even een toetje uit zijn hoge hoed. Het toetje is
volgens Chris zeer eenvoudig te maken, maar bleek door de aanwezigen al heel lang (of in
mijn geval) nooit te zijn klaargemaakt.
Hieronder globaal het recept voor… Gevulde appels uit de oven.
Men verwarmt een oven voor op ca 200 graden. Men neme een jonagold appel en haalt het
hart (klokhuis) eruit middels een appelboor en maak het gaatje aan de bovenkant iets groter.
Pak wat rozijnen, suiker, kaneel en citroen en vul de appel hiermee. Zet de oven op 175
graden, zet de appel in de oven en laat deze daar 35 minuten garen.
Haal de appel uit de oven en giet er een beetje vanillesaus over.
Eet smakelijk!
(het verdient de voorkeur om meerder appels (lees: toetjes) te maken…)
Het was mijns inziens weer een zeer bijzondere avond waarbij Chris en Swanny me wederom positief hebben weten te verbazen.
Mirko Egbers
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Geboorte Roos Gerritsen
Op dinsdag 25 oktober 2011 is onze dochter Roos om 06:25 uur geboren.
Haar volledige naam is Roos Julia Irene.
Zij was bij de geboorte 3960 gram en 50 cm lang.

Laat maar even weten als je een beschuitje wilt komen eten!

Irene en Rogier Gerritsen
Floortje & Quinten
Maarten Tromplaan 49
7391 KK Twello
0571-280786
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Poezie van Michelle
Tafeltennisvereniging De Toekomst. 25 oktober 2011.
.

Elke zondag is het feest
Als Jan Wissink voor het geld langs is geweest.
Er wordt dan flink gebaald
Als men bij de Ttoekomst niet betaald.
Bardienst op vrijdag is dan fijn
Als de mensen ochtends de volgende dag om 5 uur thuis kunnen zijn.
Er is daar een fijne sfeer
En dat elk weekend maar weer
Biertjes drinken gezelligheid
Bij de Toekomst kan dat altijd.
Senioren en jeugd bij elkaar
Leuk omdat te zien
Op een schaal van 1 op tien
Training geven vind men fijn
Als M.Z bij de toekomst kan zijn
Er is veel gebeurd
Maar er wordt niet geklaagd of gezeurd.
Sociaal en realiteit
Daar van krijgt men geen spijt
Nog vele jaren daar te gaan
En niemand komt op de 1e plek te staan.
Refrein:
Gerespecteerd
Wat men bij de toekomst heeft geleerd
Daarom is het ook fijn
Om elk weekend bij de club te zijn 2x
Geschreven door: Michelle Zonneveld.
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Bestuurs- en commissieleden
Bestuur:
Gert Mogezomp (voorzitter)
0573-258655
Jonn van Zuthem (secretaris)
0573-459750
(secretariaat@lttcdetoekomst.nl)

Redactie Meppers/Website: (ovv: Jonn van Zuthem)
Bart Ebskamp (Lay-out clubblad)
0573-255985
(redactie@lttcdetoekomst.nl)
Frans Snijder (corrector)
0573-254961

Harry Albers (penningmeester)
Chris Wenneker (pr)
Chris Schuiling (vice voorzitter)
Jochem Veldmaat (nttb afgevaardigde)
1x vacante vacature

Technisch beheer Website:
Mirko Egbers (webmaster)

0573-256867
0573-256260
0573-258813
06-41838474

Recreantencommissie; (ovv: Chris Wenneker)
Chris Wenneker (voorzitter)
0573-256260
Iet Wissink (penningmeester)
0573-252630
Liesbeth Kok
0573-253146
Henk Franssen
0575-514207
Riet Pongers
0573-256103
Gerda Post
0573-258448
Club van 100: (ovv: Chris Wenneker)
Jan Wissink (voorzitter)
Wim Wilgenhof (penningmeester)
Chris Wenneker (secretaris)
60 jaar Jubileumcommissie:
Chris Wenneker
Remco Zieverink
Jaantje Fleming
Marlies Fleming
Reint Broeke
Jos Zonneveld
Dinsdagmorgengroep:
Liesbeth kok
Gerrie Vels
Jazz-gymnastiek:
Gerrie Vels

(ovv: C. Wenneker)

0573-256260
0573-250948
0573-253461
06-53582876
0573-253652

(ovv: Chris Wenneker)

0573-253146
0573-257963

(ovv: Chris Wenneker)

0573-257963

Kascommissie: (ovv: Harry Albers)
Theo Beening
Henk Brinkerink
1x vacante vacature
Ledenadministratie:
Albert Enterman
Harry Albers

0573-254676

0545-293559

Algemene Jeugdcommissie: (ovv: G. Mogezomp)
Gert Mogezomp (voorzitter)
0573-258655
Chris Schuiling
0573-258813
Irene Faber (coördinatie training)
06-20030686
Theo Beening (externe toernooien)
jeugdtoernooien@lttcdetoekomst.nl
Jolanda Hofland
0573-255801
Wendela Vos (wedstrijdsecretariaat)
0573-441512
Marten Adolfsen
0573-256067
Boris Bosch
0573-250145
Frank Bruggeman
0548-361667
A.L.T.C.-commissie: (ovv: G. Mogezomp)
Erna Eilers-Kraan (voorzitter)
0573-252703
Rob van der Zee (secretaris)
0575-521736
0573-257963
Gerrie Vels
Geert Zeelte
0573-257524
Riet Pongers
0573-256103
Rieki Brunsveld
0573-254644
Sponsorcommissie: (ovv: G. Mogezomp)
Gert Mogezomp
0573-258655
Jochem Veldmaat
06-41838474
Jan Wissink
0573-252630
Financieel manager: (ovv:
Jan Wissink
Technische commissie:
Chris Schuiling
Gerrit Hofland
Ronald Swaters

G. Mogezomp)

0573-252630

(ovv: Chris Schuiling)

0573-258813
0573-257823
0573-253022

Wedstrijdsecretariaat: (ovv: Chris Schuiling)
Harry Albers (sen. regio en afdeling)
0573-256867
Henk Brinkerink (sen. landelijk)
0573-254676
Wendela Vos (jgd wedstrijdsecretariaat) 0573-441512

(ovv: Jonn van Zuthem)

Accommodatiecommissie:
Jochem Veldmaat
Hans van de Lande
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0573-252630
0573-251821
0573-256260

(ovv: J.Veldmaat)

0573-471266
0573-256867

Barcommissie: (ovv: Chris Schuiling)
Jan Bouwmeester
Chris Schuiling

0573-252678
0573-258813

Schoonmaakrooster:
Jochem Veldmaat

06-41838474

(ovv: Jochem Veldmaat)

06-41838474
0573-256458

(ovv: Jochem Veldmaat)
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Ledenmutaties

Ledenmutaties

Nieuwe leden:
Sharon Cohen
Geboortedatum:22-12-1995
Molenbeld 37, 7241 JJ Lochem
tel.: 0619955774
email: koops1@live.nl lid van de ALTC

Opzegging lidmaatschap:
Esther Wissink
Rutger Carelse

Rico Rappard
Geboortedatum: 28 juli 2000.
Acerstraat 2, 7271 HW BORCULO
tel. 0545-273635 , mob. 06-53678518
e-mailadres: alma1970@hetnet.nl

Ria Renskers is per 31 dec geen LTTC lid
meer.

Ayten Ceyhan
Geboortedatum: 23-03-2001
Anna van Burenlaan 8, 7242 BK in Lochem
e-mail: ayten-2001@hotmail.com
telefoonnummers: 0573-251769

per 31 dec. 2011 is Bram Kamphuis uit
geschreven als lid van de Toekomst.

Per 31 dec stopt Gerrit Wassink bij de
LTTC. wegens tijdgebrek.

Per 30 november is Merijn Beltman geen lid
meer van de LTTC.

Wijzigingen:
Telefoonnummers van Jaap van Hummel
074 2778497
06 25384401
Verhuizing
Marlies Fleming
Jan Steenlaan 12, 7242 DT Lochem
nieuw email adres J. Oud:
g.oudt@upcmail.nl

Trainers
Irene Faber (hoofdtrainer)
Remi Beelen
Nico Horstman
Erik Ernst
Frans Snijder (intervaltrainer)

nieuw post adres van Maarten Vermeulen:
zuiderwal 12
06-20030686
06-14492744
0575-517667
0573-255801
0573-254961

Copy voor het clubblad
Gaarne per e-mail: redactie@lttcdetoekomst.nl

25

Toekomst Meppers

december 2011

Bedankmiddag vrijwilligers renovatie kantine

E

r is mij verzocht en stukje te schrijven over de vrijwilligersmiddag die georganiseerd
werd voor diegene die mee hadden geholpen met het tot stand komen van de nieuwe
kantine.
Nou daar heb ik maar even aan voldaan.
Mijn bijdrage aan de kantine was in de vorm van het schoonmaken.
Tijdens mijn vakantie had ik een mail van Iet ontvangen of ik zaterdag 20 augustus mee wilde
helpen met het schoonmaken van de vernieuwde kantine.
Donderdagavond was ik terug gekomen en zat eigenlijk nog volop in de was van de vakantie
en met alles op te ruimen.
Hoewel Iet in de mail had gezet dat ze het kon begrijpen als ik niet kwam besloot ik toch maar
te gaan. Je wilt toch zien hoe alles geworden is en ook ik maak elke woensdagavond gebruik
van de kantine. En alles er weer fris bij staat dan is dat ook een hoop waard.
Voordat ik richting hal ging eerst nog de wasmachine aan gezet en toen met emmer en
poetsdoek naar de hal.
We begonnen eerst met een kop koffie want dat heb je eerst nodig om te beginnen. Iet had
verschillende lijsten gemaakt en Willemien en ik besloten ons te ontfermen over de bar.
Dat leek ons wel een geschikte plek voor als we tussendoor nog dorst kregen.
Nou om daar te poetsen dat was geen overbodige luxe.
Toen de koelkasten onder de bar vandaan werden gehaald kwam daar wel het nodige onder
heen. Ik heb menig bierdopje in mijn handen gehad en ook glasscherven, maar die brengen
geluk zullen we maar zeggen.
Tussendoor werd er nog wel even een pauze gehouden om de droge kelen te smeren. We
konden er rustig bij zitten en hoefden niet onder de bar te liggen zoals Willemien en ik ons
hadden voorgenomen.
Zo werkte iedereen zijn eigen lijstje af en kwam de kantine er steeds netter uit te zien. Bep en
Riet waren druk met het poetsen van de bekers en daar waren ze best trots op.
Dit moeten we nog vaak horen dat de bekers er zo mooi bij staan.
Ja hoor dames de complimenten. Ze blinken mooi. Omdat ik ook nog een verjaardag had ben
ik rond half twee naar huis gegaan.
Dus toen er een uitnodiging kwam als dank voor mijn poetswerk heb ik deze maar aanvaard.
We werden om vijf uur verzocht ons te melden in de hal. Daar werden we ontvangen met een
drankje. Jochem Veldmaat sprak namens het bestuur zijn dank uit voor de vele gedane werkzaamheden om er toch wat moois van te maken. Voor mijzelf viel het wel mee wat ik had
gedaan maar er zijn toch mensen geweest die dagen achterheen druk zijn geweest en daar
spreek ik toch mijn waardering voor uit .Want als je ziet hoe mooi het eindresultaat is geworden dan is dat wel een compliment waard. Dat kan dan toch allemaal binnen onze vereniging.
Het stampot buffet wat daarna volgde smaakte voortreffelijk en dat weer klaar gemaakt was
door Chris en Swanny Schuiling. We konden ook zoveel drinken als we wilden dus het was
allemaal weer keurig verzorgt. Rond half acht was het einde van de bedankmiddag .
Groetjes Erna Eilers.
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Uitslagen najaarscompetitie senioren 2011 (1)
3e divisie - Poule A
De Veluwe 1
SKF 2
De Toekomst 1
Smash '70 (H) 3
Assen 1
GTTC Groningen 1

Persoonlijke resultaten
J. van Hummel (Jaap)
L.A. Ernst (Erik)
C. Vredeveldt (Collin)
T. Bleumink (Tom)
P.W. van de Weerthof (Paul)

De
9
21
15
24
15

1e divisie Oost - Poule A
Tafelten Zwolle 2
6 - 53
Blauw-Wit 1
6 - 42
Tafelten Zwolle 4
6 - 28
Entac 1
6 - 26
De Toekomst 2
6 - 21
Torenstad 1
6 - 21
Tafelten Zwolle 3
6 - 19

Persoonlijke resultaten
F. Bruggeman (Frank)
G. van Zwieten (Guido)

De Toekomst 2
18 8 44%
6 2 33%

1e divisie Oost - Poule A degradatie
De Toekomst 2
8 - 33
Tafelten Zwolle 3
8 - 30
Torenstad 1
8 - 28

Persoonlijke resultaten
F. Bruggeman (Frank)

De Toekomst 2
6 4 67%

2e divisie Oost - Poule B
De Veluwe 2
7 - 61
Entac 2
7 - 48
Blauw-Wit 3
7 - 40
De Toekomst 3
7 - 34
Effekt '74 1
7 - 30
DTS 1
7 - 30
Twekkelerveld 1
7 - 28
De Brug 1
7- 9

Persoonlijke resultaten
R.K. Voppel (Roland)
J.J. de Boer (Jeroen)
R.P. Swaters (Ronald)
J. Hofland (Jolanda)
G. Oudt (George)

De
18
15
12
15
3

Toekomst 3
13 72%
9 60%
7 58%
1 7%
0 0%

2e divisie Oost - Poule B promotie
De Veluwe 2
10 - 87
Entac 2
10 - 64
Blauw-Wit 3
10 - 50
De Toekomst 3
10 - 42

Persoonlijke resultaten
J.J. de Boer (Jeroen)
R.P. Swaters (Ronald)
G. Oudt (George)
J. Hofland (Jolanda)
R.K. Voppel (Roland)

De
3
6
3
9
3

Toekomst 3
2 67%
2 33%
1 33%
2 22%
0 0%

Persoonlijke resultaten
F.P. Snijder (Frans)
J. Voelman (Jan)
J. Zonneveld (Jos)
H. Wittenberg (Henri)

De
27
21
18
18

Toekomst 4
8 30%
6 29%
5 28%
1 6%

1e klasse - Poule D
HTTV 1
Tafelten Zwolle 6
Trias 2
Wezep 1
Heino 1
De Toekomst 4

28

10 - 75
10 - 68
10 - 51
10 - 45
10 - 35
10 - 26

10 - 66
10 - 60
10 - 56
10 - 51
10 - 47
10 - 20

Toekomst 1
8 89%
14 67%
9 60%
12 50%
4 27%
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Uitslagen najaarscompetitie senioren 2011 (2)
2e klasse - Poule C
Swift (D) 3
Trias 3
Gorssel 1
De Toekomst 5
De Spinners 1
Overa 1

10 - 66
10 - 65
10 - 51
10 - 41
10 - 40
10 - 37

2e klasse - Poule D
Olst 1
Wijk 16 3
Warnsveld 1
De Toekomst 6
DTTC 1
Trias 5

10 - 65
10 - 59
10 - 59
10 - 47
10 - 41
10 - 29

3e klasse - Poule J
De Veluwe 7
De Toekomst 7
De Brug 12
Torenstad 3
Wijk 16 4
Shot '78 3

10 - 72
10 - 72
10 - 48
10 - 42
10 - 35
10 - 31

4e klasse - Poule H
De Veluwe 9
De Toekomst 8
De Lieverdjes 3
De Brug 13
DSC 2
Wijk 16 7

10 - 73
10 - 67
10 - 60
10 - 38
10 - 36
10 - 26

4e klasse - Poule G
Trias 8
Shot '78 5
Gorssel 2
De Veluwe 8
Swift (D) 9
De Toekomst 9

10 - 69
10 - 59
10 - 56
10 - 54
10 - 47
10 - 15

4e klasse - Poule I
De Toekomst 10
ETTV 3
Shot '78 4
Gelvandria 6
DTTC 2
De Veluwe 10

10 - 69
10 - 64
10 - 61
10 - 41
10 - 36
10 - 29

30

Persoonlijke resultaten
S. Bouck (Sandra)
M. Egbers (Mirko)
E. Driessen (Erwin)
J. Veldmaat (Jochem)

De
18
27
30
3

Toekomst 5
9 50%
13 48%
9 30%
0 0%

Persoonlijke resultaten
B. Bosch (Boris)
M. Fleming (Marlies)
R. Broeke (Reint)

De
30
29
27

Toekomst 6
19 63%
14 48%
9 33%

Persoonlijke resultaten
S. Beekman (Sjako)
R.J. van Mourik (Ronald)
J.B.H. Schoolderman (Jan)

De
30
30
30

Toekomst 7
25 83%
21 70%
17 57%

Persoonlijke resultaten
R. Veninga (Richard)
W.J. Klein Baltink (Wim)
G.J. Bouwmeester (Jan)

De
21
30
27

Toekomst 8
19 90%
24 80%
12 44%

Persoonlijke resultaten
M. Zonneveld (Michelle)
J. van Zuthem (Jonn)
H.G.J. Mogezomp (Gert)
J.B. Vos (Jacqueline)

De
15
21
24
21

Toekomst 9
7 47%
5 24%
2 8%
1 5%

Persoonlijke resultaten
J. Schrijver (Jan)
A. Horstman (Arend)
G.J. Hofland (Gerrit)
R. Knippen (Rino)

De
26
23
20
15

Toekomst 10
22 85%
19 83%
11 55%
5 33%
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Uitslagen najaarscompetitie senioren 2011 (3)
4e klasse - Poule J
Warnsveld 3
De Toekomst 11
Kiwa Gastec 1
De Lieverdjes 5
Torenstad 5
Gelvandria 4

10 - 68
10 - 64
10 - 53
10 - 48
10 - 36
10 - 31

4e klasse - Poule A
DTS 7
MTC 3
De Toekomst 12
Vitesse '35 7
DVO 83 1
Thibats 2

10 - 69
10 - 57
10 - 54
10 - 43
10 - 39
10 - 38

4e klasse - Poule K
Swift (D) 7
De Toekomst 13
ETTV 4
Ugchelen 1
ESV 1
De Lieverdjes 4

10 - 59
9 - 51
10 - 47
10 - 47
9 - 44*
10 - 32

5e klasse - Poule P
Match Point 68 3
Olympia (G) 4
Holten 3
MTC 4
De Toekomst 14
Rijssen 4

10 - 72
10 - 71
10 - 55
10 - 45
10 - 36
10 - 21

6e klasse - Poule C
Olympia (G) 6
Shot '78 9
Gorssel 5
Wijk 16 10
De Toekomst 15
MTC 5

10 - 80
10 - 52
10 - 52
9 - 42
10 - 37
9 - 27

6e klasse - Poule D
Gelvandria 9
Overa 4
Gorssel 4
Trias 14
Warnsveld 4
De Toekomst 16

10 - 61
10 - 61
10 - 55
10 - 54
10 - 42
10 - 27

Persoonlijke resultaten
E.J. Pater (Emmy)
S. Schoolderman (Sander)
M. Boot (Mark)

De
30
27
30

Toekomst 11
22 73%
17 63%
15 50%

Persoonlijke resultaten
W.N. Horstman (Nico)
H.C. Franssen (Henk)
R.B. Jorritsma (Rob)

De
30
24
30

Toekomst 12
23 77%
12 50%
12 40%

Persoonlijke resultaten
R. Otten (Richard)
J.J.J. Hoffman (Jeroen)
W. Wilgenhof (Wim)
W.J. Voelman (Wim)

De
24
27
18
12

Toekomst 13
23 96%
16 59%
3 17%
2 17%

Persoonlijke resultaten
G. Wassink (Gerrit)
A. Hofland-Franssen (Alie)
J.C. ten Bokkel (Cor)

De
15
27
30

Toekomst 14
11 73%
9 33%
9 30%

Persoonlijke resultaten
C. Wenneker (Chris)
R. Zieverink (Remco)
M. Nekkers (Marcel)
C.J. Schuiling (Chris)

De
24
27
15
21

Toekomst 15
20 83%
9 33%
3 20%
2 10%

Persoonlijke resultaten
H.B. Albers (Harry)
E. Kamphuis (Erik)
G.H. Brunsveld (Gerrit)

De
30
24
27

Toekomst 16
11 37%
8 33%
6 22%
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Uitslagen najaarscompetitie senioren 2011 (4)
6e klasse - Poule E
Shot '78 8
Torenstad 6
De Toekomst 18
De Toekomst 17
Gelvandria 10
Futura 4

10 - 74
10 - 66
10 - 55
10 - 51
10 - 30
10 - 24

6e klasse - Poule E
Shot '78 8
Torenstad 6
De Toekomst 18
De Toekomst 17
Gelvandria 10
Futura 4

10 - 74
10 - 66
10 - 55
10 - 51
10 - 30
10 - 24

Persoonlijke resultaten
E. Eilers-Kraan (Erna)
L.H. Halsema (Laus)
P.A. van Ark (Peter)
J. Stokvisch (Joop)

De
24
27
15
6

Toekomst 17
19 79%
16 59%
2 13%
0 0%

Persoonlijke resultaten
H.J. Brinkerink (Henk)
A.J. Harkink (Ab)
A. Enterman (Albert)
J.G.B. van de Lande (Hans)

De
12
26
26
20

Toekomst 18
10 83%
13 50%
13 50%
9 45%

Uitslagen najaarscompetitie jeugd 2011
Hoofdklasse - Poule A
Blauw-Wit 1
6 - 45
Tafelten Zwolle 2
6 - 42
Effekt '74 1
6 - 35
De Toekomst 1
6 - 25
DTS 3
6 - 23
Entac 1
6 - 23
Swift (D) 1
6 - 17

Persoonlijke resultaten
R.L. Carelse (Rutger)
P.A.J. Beening (Peter)
E. Herkert (Emiel)
G. Bruggeman (Gijs)

De
9
12
18
6

Hoofdklasse - Poule A1
Blauw-Wit 1
9 - 60
Tafelten Zwolle 2
9 - 58
Effekt '74 1
9 - 56
De Toekomst 1
9 - 33

Persoonlijke resultaten
R.L. Carelse (Rutger)
P.A.J. Beening (Peter)
W. Krien (William)
G. Bruggeman (Gijs)
E. Herkert (Emiel)

De Toekomst 1
3 2 67%
9 5 56%
3 1 33%
3 0 0%
9 0 0%

5e klasse - Poule C
HTTV 2
Torenstad 5
Harderwijk 2
Effekt '74 4
Swift (D) 5
De Toekomst 2

Persoonlijke resultaten
J. Schrijver (Jeroen)
J.A. Coree (Jesse)
M. Beltman (Merijn)
E. Mogezomp (Ellen)
R.F. Fransen (Rogier)
E. Ernst (Emine)

De
9
21
9
30
9
12
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10 - 66
10 - 65
10 - 50
9 - 43
9 - 35
10 - 30

Toekomst 1
8 89%
8 67%
3 17%
1 17%

Toekomst 2
7 78%
11 52%
2 22%
6 20%
0 0%
0 0%
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De Toekomst verzorgt gymlessen op basisscholen

M

aandagochtend 7 november 2011 heeft het promotieteam van tafeltennisvereniging De
Toekomst uit Lochem een gymles verzorgd voor 23 leerlingen van groep 4 van de basisschool St. Joseph in Lochem.
Op maandagochtend 14 november 2011 heeft dit promotieteam van tafeltennisvereniging De
Toekomst uit Lochem ook een gymles verzorgd voor 20 leerlingen van groep 5/6 van de
basisschool De Toermalijn en voor 28 leerlingen van groep 3 van de basisschool St. Joseph.
Tijdens deze lessen hebben de kinderen kennis gemaakt met de tafeltennissport aan de hand
van het project Table Stars van de Nederlandse tafeltennisbond (NTTB). De les vond plaats in
de eigen gymzaal die gebruikt wordt door beide scholen.
De kinderen werden na ontvangst en uitleg over de gymles verdeeld in zes groepen. Er waren
zes stations ingericht: mikken, rondje om de tafel, balanceren, effect, jongleren en overspelen. Iedere groep heeft alle stations afgewerkt onder begeleiding van een lid van het promotieteam. De verschillende stations sloten aan bij het niveau van de kinderen. De begeleiders
hebben zich voornamelijk gericht op de oog-, handcoördinatie en het spelplezier van de
kinderen.
Ook op maandagochtend 21 november 2011 verzorgde het promotieteam van tafeltennisvereniging De Toekomst uit Lochem, voor de derde week, een gymles. Dit keer voor 20
leerlingen van groep 4 van de basisschool De Toermalijn en voor 35 leerlingen van groep 5
van de basisschool St. Joseph.
De kinderen en de leerkrachten van beide scholen en het promotieteam van De Toekomst zijn
enthousiast over de gymlessen. Aan het einde van de lessen hebben alle kinderen een diploma met twee stickers gekregen. De twee resterende stickers, die nodig zijn om het diploma compleet te maken, kunnen de kinderen verdienen als ze vrijblijvend en gratis een
training op maandag of donderdag en/of de instuif op woensdagmiddag bezoeken.
De lessen zijn onder andere een voorbereiding voor het Lochems tafeltenniskampioenschap
voor basisscholen. Dit zal in januari 2012 worden georganiseerd. De speeldata worden later
bekend gemaakt.
Alle kinderen van Lochem e.o. kunnen vrijblijvend en gratis deelnemen aan de
tafeltennisinstuif die elke woensdagmiddag wordt georganiseerd. Er bestaat dan de mogelijkheid om wedstrijdjes te spelen, aan allerlei spelvormen deel te nemen of gewoon lekker vrij te
spelen. Ook vriendjes, vriendinnetjes, broertjes, zusjes en ouders/verzorgers zijn van harte
welkom. Op maandag en donderdag vinden de trainingen plaats onder begeleiding van een
ervaren trainer.
In totaal hebben de afgelopen drie weken ruim 100 leerlingen kennisgemaakt met de
tafeltennissport aan de hand van het project Table Stars van de Nederlandse tafeltennisbond
(NTTB).
Training: Maandag 16.15 uur tot 17.30 uur. Donderdag 18.00 uur tot 19.15 uur.
Instuif: Woensdag 14.30 uur tot 16.00 uur.
Locatie: Jan Wissinkhal, Koedijk 64 Lochem
Erik Ernst Trainer L.T.T.C. De Toekomst
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De Toekomst start met bedrijventoernooi
Enkele enthousiaste leden van de Lochemse Tafel Tennis Club De Toekomst hebben het
voortouw genomen om een bedrijventoernooi te organiseren. Afgelopen donderdag was er
eerst een trainingsavond en over de opkomst was de leiding zeer tevreden. Het niveau van de
deelnemers was boven onze verwachting en dat gaat dus nog enkele spannende wedstrijden
opleveren. Na de training bleef het nog lang gezellig in de kantine, dus ook onderling kon men
het goed vinden. Het was dus een sportieve en gezellige avond en wij hopen dat dit tijdens de
komende vijf speelweken ook het geval zal zijn.
Vorige week heeft zich gelukkig nog een vijfde team aangemeld, te weten Hoveniersbedrijf
Marco Schepers. Wij hebben de poule van 6 gecompleteerd met een team van recreanten
van onze eigen vereniging. In de bijlage vinden jullie het wedstrijd programma voor de vijf
speelweken.
Tot aanstaande donderdag 24 november. Aanvang wedstrijden om 19:30 uur.
Iedereen wordt verzocht op tijd aanwezig te zijn, zodat de avond niet te laat eindigt voor
degenen die de volgende dag weer vroeg moeten opstaan voor hun werk.
Met sportieve groeten,
namens L.T.T.C. De Toekomst,
Albert ten Hoopen
atenhoopen@concepts.nl
Tel. 0573-254982
Wedstrijd programma bedrijventoernooi
Week 46 - donderdag 17 november 2011 - aanvang 19:30 uur

Vrije training

Week 47 - donderdag 24 november 2011 - aanvang 19:30 uur
1
Ondernemershuis De Sibbe
- De Toekomst
2
Le Marche Vakanties
- Hoveniersbedrijf Marco Schepers
3
Poelier ‘t Vöske
- Straetus Incasso Achterhoek
Week 48 - donderdag 1 december 2011 - aanvang 19:30 uur
4
Ondernemershuis De Sibbe
- Hoveniersbedrijf Marco Schepers
5
Le Marche Vakanties
- Straetus Incasso Achterhoek
6
Poelier ‘t Vöske
- De Toekomst
Week 2 - donderdag 12 januari 2012 - aanvang 19:30 uur
7
Ondernemershuis De Sibbe
- Straetus Incasso Achterhoek
8
Le Marche Vakanties
- Poelier ‘t Vöske
9
Hoveniersbedrijf Marco Schepers
- De Toekomst
Week 3 - donderdag 19 januari 2012 - aanvang 19:30 uur
10 Ondernemershuis De Sibbe
- Poelier ‘t Vöske
11
Le Marche Vakanties
- De Toekomst
12 Straetus Incasso Achterhoek
- Hoveniersbedrijf Marco Schepers
Week 4 - donderdag 26 januari 2012 - aanvang 19:30 uur
13 Ondernemershuis De Sibbe
- Le Marche Vakanties
14 Poelier ‘t Vöske
- Hoveniersbedrijf Marco Schepers
15 Straetus Incasso Achterhoek
- De Toekomst
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Verslag Italiaanse avond

Al zit Italië zwaar en diep in het slop,
de Italiaanse avond bij De Toekomst was gewoon top.
Die avond was eigenlijk een soort Latijnse les,
maar dan wel zo scherp als een Hollands mes:
Eerst werken en dan recreëren.
ja Italianen, dat kun je van ons tafeltennisers leren.
En als je dan, net als wij, je vingers er bij af kunt likken,
ach, dan kunnen jullie ook wel wat bezuinigingen slikken.
Laus Halsema
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Afval vrij award voor De Toekomst (1)

D

e Lochemse Tafel Tennis Club “De Toekomst” heeft de Afvalvrij Award 2011 gewonnen in
de gemeente Lochem.
De Afval Vrij Award is een initiatief van Berkel Milieu en Circulus. De club heeft de prijs. te
danken aan het feit dat ze alle plastic verpakkingen apart houdt, evenals de sportdrankflesjes.
Dat is een mooie opsteker voor een duurzame en afvalvrije samenleving.

Afgelopen woensdag 30 november overhandigde wethouder Thijs de la Court in het Clubgebouw aan de Koedijk 64, onder toeziend oog van een aantal genodigden, de prijs aan
bestuurslid Jochem Veldmaat.
Wethouder Thijs de la Court: “Tafeltennisvereniging De Toekomst heeft in dit kader wel een
heel toepasselijke naam! Door het afval dat bij jullie club ontstaat te scheiden, doen jullie
precies wat er moet gebeuren. Ik hoop dat meer sportverenigingen en de sportraad de uitdaging aangaan om de hoeveelheid restafval te verminderen.” De gemeente Lochem heeft
stevige ambities op het gebied van duurzaamheid en afvalvermindering. Op dit moment wordt
gemiddeld 250 kilo restafval per persoon per jaar geproduceerd. De gemeente streeft ernaar
om dit in 2030 terug te dringen tot 10 kilo. Wethouder Thijs de la Court: “Daarvoor zal de
gemeente vanaf volgend jaar sterk inzetten op het afvalbeleid en hierbij ook de wijken betrekken.”
Jochem Veldmaat reageerde namens de tafeltennisvereniging verheugd op de Afvalvrij Award:
“Als club houden we al geruime tijd het papier en het kunststof apart en dat gaat heel gemakkelijk. We gaan daar zeker mee door en kijken in het verlengde hiervan ook wat we kunnen
doen om in het clubgebouw energie te besparen.“
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Afval vrij award voor De Toekomst (2)
De Afvalvrij Award wordt georganiseerd door Circulus en Berkel Milieu in samenwerking met
de gemeenten Bronckhorst, Brummen, Deventer, Doesburg, Lochem en Zutphen. Uit deze
gemeenten deden 29 organisaties mee aan de wedstrijd. Op de website www.afvalvrij.nl laten
zij zien op welke manier zij afval voorkomen of beter scheiden. Het publiek kon stemmen op
één van de organisaties. Dit leverde Van Klaveren ccc uit Deventer met 6.049 stemmen de
publieksprijs op.
Daarnaast wordt in iedere gemeente een Award uitgereikt. In Lochem nomineerden naast
tafeltennisvereniging De Toekomst ook het Staring College, de Mr. G. Propschool en Schouwburg Lochem zich voor de Afvalvrij Award.
Naast het scheiden van plastic verpakkingen en sportdrankflesjes maakt L.T.T.C. De Toekomst gebruik van waterbesparende douches, LED verlichting in de kantine, gebruik van Bak
"Houd Nederland Schoon" en een Hoog Rendements Ketel voor verwarming & warmwatervoorziening en wordt ook het papier gescheiden van het afval.

Foto gemaakt door Jan Houwers
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Sinterklaas op bezoek bij de ALTC (1)
Op woensdag 30 november was het weer zo ver, Sinterklaas zou weer op bezoek komen bij
de sporters en vrijwilligers van de ALTC.
Vol verwachting zaten de sporters en vrijwilligers al vroeg in de Jan Wissink hal op Sinterklaas te wachten, terwijl Gerrit Hulshof op zijn accordeon vrolijke sinterklaasliedjes speelde.
Eindelijk daar was Sinterklaas dan en hij kwam binnen op een tandem fiets, voorop zwarte
Piet en daar achter Sinterklaas.

De andere twee pieten kwamen lopend binnen en deelde aan iedereen pepernoten uit.
Dat Sinterklaas op zijn hoge leeftijd ( 150 jaar ) nog op een tandem ging rijden vond iedereen
wel een behoorlijk waagstuk, gelukkig zijn de pieten wat jonger zodat die Sinterklaas goed
kunnen helpen met al zijn werkzaamheden.
Ook had de Sint dit jaar weer zijn grote boek bij zich waarin over iedereen van alles in staat.
Als eerste moest Arie Pater bij Sinterklaas komen omdat de Sint wist dat Arie nu de trainer
was van de sporters.
Ook alle andere vrijwilligers moesten bij Sinterklaas komen omdat deze mensen er toch
steeds voor zorgen dat iedereen kan blijven sporten.
Over alle sporters wist Sinterklaas wel iets te vertellen en ze kregen allemaal een leuk cadeautje.
Ook werden de drie sporters die naar Griekenland zijn geweest nog eens extra in het zonnetje gezet en moesten ze nog eens vertellen hoeveel medailles ze hadden gewonnen.
Maar toen gebeurde er iets waar niemand op gerekend had, met een enorme knal klapte de
achterband van de fiets waarop Sinterklaas was gekomen.
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Sinterklaas op bezoek bij de ALTC (2)
Daar schrok iedereen behoorlijk van en de
mijter van Sinterklaas kwam hierdoor achterstevoren op het hoofd van Sinterklaas te
staan.
Na dit voorval ging Sinterklaas gewoon
verder met het bij zich roepen van een aantal
personen, waar onder Jan Wissink.
Sinterklaas wilde Jan, ook namens de ALTC,
bedanken voor het vele werk wat hij heeft
verricht om er voor te zorgen dat de drie
spelers van de ALTC naar Griekenland
konden.
Voor het sturen van deze mensen naar Griekenland was veel geld nodig en Jan heeft er voor
gezorgd dat hij genoeg Sponsoren kon vinden die hiervoor wilden zorgen.
Maar Sint haalde ook Mirko Egbers naar voren om hem ook nog eens te bedanken voor het
vele werk wat hij heeft gedaan als begeleider/coach van de sporters.
Bep Geverink moest ook bij Sinterklaas komen omdat de Sint had vernomen dat Bep niet zo
goede resultaten bereikte bij het tafeltennissen.
De Sint beweerde dat hij beter kon tafeltennissen dan Bep, waarop Bep de Sint uitdaagde
voor een wedstrijd.
De Sint moest toegeven dat hij het niet kon winnen van Bep, waarna de Zwarte Pieten het ook
nog eens probeerden.
Het was een prachtig gezicht om de Sint en zijn Pieten bezig te zien met het tafeltennis.
Het was weer een gezellige avond waaraan iedereen met plezier kan terugdenken en iedereen hoopt dat Sinterklaas volgend jaar weer een bezoek brengt aan de ALTC.
Onder het zingen van het lied dag Sinterklaasje verliet de Sint lopend de Jan Wissink Hal.
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Special Olympics Regionale Spelen van Overijssel (1)

O

p zaterdag 22 oktober werden in Raalte de Regionale spelen van de Special Olympics
gehouden.
De spelers Geert Zeelte, Wilco Brunsveld, Erwin Stegeman, Gerrie Wolverink en Marina van
der Zee deden mee aan deze spelen.
De dag was helemaal ingericht volgends de regels van de Olympische spelen en werden
gehouden in het sportcentrum Tijenraan en Sportpark RKSV Rohda Raalte.
Er werden wedstrijden in 5 verschillende sporten gehouden namelijk Gymnastiek, Judo,
Tafeltennis, Voetbal en Zwemmen.
De officiële opening werd gedaan door de burgemeester van Raalte, de vlaggen werden
gehesen en onder begeleiding van de politie werd het Olympische vuur binnen gebracht.

Daarna begonnen de spelen met s’ morgens voor de tafeltennissers de divisioning wedstrijden.
Deze divisioning wedstrijden zijn bedoeld om te bepalen in welke groep de wedstrijden worden gespeeld zodat er een goede verdeling qua sterkte is.
s’ Middags werden dus de wedstrijden gespeeld en onze spelers gaven alles wat ze in huis
hadden.
Er werd gespeeld op 9 tafels, 1 t/m 9 verdeeld over de sterkte van de spelers, bij iedere tafel
waren 4 spelers.
Het waren zeer spannende wedstrijden waar veel punten werden behaald.
Tijdens de spannende wedstrijden vloeide menige zweetdruppel en ook menig hoofd liep
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Special Olympics Regionale Spelen van Overijssel (2)
behoorlijk rood aan, maar de resultaten waren zeer goed te noemen.
Toen alles was gespeeld volgde de prijsuitreiking waarbij de spelers van de ALTC de volgende
resultaten hadden bereikt.
Tafel 1 Wilco Brunsveld Brons
Tafel 2 Geert Zeelte
Goud
Tafel 3 Erwin Stegeman Goud
Tafel 4 Marina van der Zee Zilver
Tafel 7 Gerrie Wolverink Brons

Na de uitreiking van alle medailles werden de spelen officieel gesloten, de vlaggen gestreken
en het Olympische vuur gedoofd.
Daarna was er nog een groot feest met veel muziek en als afsluiting een optreden van Jannes.
Het was een geweldige dag die ook qua organisatie prima was geregeld.
Rob van der Zee
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