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Agenda

De agenda voor: April 2012
04 april Finale rondes om de Ben Wenneker bokaal
06 april Paaskaarten
28/29 april Nacht van De Toekomst

De agenda voor: Mei 2012
12 mei Toekomst toppers toernooi (ALTC) 08:00 - 17:00 uur..

De agenda voor: Juni 2012 .
02 Juni Viering 60-jarig bestaan L.T.T.C. De Toekomst
02 juni Tafeltennis demonstratie (Danny Heiser en Jonah Kahn) aanvang 14:00 uur
02 juni Feestavond (n.a.v. het 60-jarig jubileum aanvang 20:00 uur
02 juni Toernooi n.a.v. het 60 jarig bestaan van Entac:

landelijk kampioenschap volgens handicapsysteem
02/03 juni Special Olympics Nationale Spelen (Den Bosch)
09 juni Recreantenreisje (Floriade)
26 juni De dag dat De Toekomst 60 jaar geleden is opgericht

De agenda voor: Augustus 2012
25 augustus Reisje Club van 100

De agenda voor: September 2012
08-09 september Bloemkoolbokaal in Stedebroec (nadere info volgt)

Contributie per 1 april 201 1:
Senioren betalen per maand 14 euro, per half jaar 84 euro of per jaar 168 euro.
Jeugdleden betalen per maand  9 euro, per half jaar 54 euro of per jaar 108 euro.
Opzeggen lidmaatschap:
Opzegging dient te geschieden 1 maand voor het aflopen van het halve of het hele
jaar.
De bond dwingt de vereniging hiertoe en wel op de volgende wijze:
In de eerste maand van het jaar en in de zevende maand van het jaar, moet de vereni-
ging vooraf de gelden afdragen aan de bond voor uw lidmaatschap.
De vereniging dient 1 maand voorafgaande van deze betalingen het opzeggen van het
lidmaatschap te melden bij de bond, anders moet voor het lopende halve jaar worden
betaald door de vereniging.
Deze periodebetalingen kunnen niet worden teruggevorderd!!!
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Aankondiging tafeltennis demonstratie
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Van het bestuur

Beste clubgenoten en ouders/verzorgers van jeugdleden,

Anno 2012 worden sportverenigingen geconfronteerd met allerlei wet- en regelgeving. Hielden
bestuurders zich pakweg zestig jaar geleden nog voornamelijk bezig met de hoogte van de
contributie en de prijzen van koffie en ranja, tegenwoordig moeten zij over aanzienlijk meer en
ingewikkelder zaken beslissingen nemen. Van brand-, inbraak en aansprakelijkheidsverzekeringen
en de aanschaf van een E1-gecertificeerde alarminstallatie tot en met het opstellen van een
zogeheten ‘risico-inventarisatie & evaluatie’ en het benoemen van een ‘contact vertrouwens-
persoon’.

Doorgaans kunnen wij een beroep doen op de expertise en de inzet van onze clubleden, in een
enkel geval moet de professionele hulp van mensen van buiten de vereniging worden inge-
huurd. De laatste tijd zijn er leden vertrokken en hebben we gelukkig ook weer een groot aantal
nieuwe leden mogen begroeten. Van veel leden zijn wij redelijk op de hoogte van hun beroeps-
en hobbymatige achtergrond en bekwaamheden, echter niet van allemaal.

Op het ogenblik voldoen we nog aan de eisen ten aanzien van de (eerste) hulpverlening en het
beheer van onze kantine, in de nabije toekomst kan dat natuurlijk veranderen. ‘Besturen is voor-
uitzien’ en daarom is het bestuur op zoek naar clubleden of ouders/verzorgers van jeugdleden
die in het bezit zijn van:
een Certificaat Bedrijfshulpverlening
en/of
het Diploma Cafébedrijf
of een van de twee onderdelen
 Verklaring Sociale Hygiëne  en het Certificaat Basisvakbekwaamheid Horeca

Ben je in het bezit van een of meerdere certificaten, dan zouden we het zeer op prijs stellen als
je ons dat laat weten.

Namens het bestuur van LTTC De Toekomst,

Met sportieve groet,

Jonn van Zuthem, secretaris

Hugo de Grootlaan 19
7241 HL  LOCHEM

0573-459750
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Verslag Oliebollentoernooi

Beste tafeltennis vrienden,

Allereerst de allerbeste sportieve wensen voor het aankomende jaar.

28 december j.l. was het dan weer zover; het jaarlijkse oliebollen toernooi, een toernooi dat
toch elk jaar weer vermeld mag worden in het lijstje met hoogtepunten van het jaar.
Ook dit jaar was het weer een genot om ontvangen te worden in de Jan Wissinkhal met een
bakje koffie, een oliebol, een hoop gestress van de dame die over de lootjes ging waaruit
vervolgens de teams werden samengesteld en natuurlijk de ellenlange uitleg van Henk Fran-
sen over de punten verdeling van de partijtjes.
Dit vooral doordat de directie besloten had dat er een plastic bekertje aan beide kanten van de
tafel moest komen met daarop een dobbelsteen die je er vervolgens af kon slaan en het
aantal punten bij je score op kon tellen.
Dit tegen de zin in van een aantal spelers waarvan we de namen niet gaan noemen.

Toen de team indeling eenmaal bekend was en iedereen elkaars tegenstanders geobserveerd
en bestudeerd hadden ging het toernooi dan eindelijk van start.
Mede door de dobbelsteen werd al gauw duidelijk dat dit toernooi maar zo door iedereen
gewonnen kon worden en dit gebeurde dan ook!
Totaal onverwachts verliep dit toernooi voor ons een heel stuk beter dan al de andere toer-
nooien waar wij ooit aan mee deden, we wonnen hem namelijk!
Tegen alle verwachtingen in won ik en niet vriend Frans Snijder die fanatiek als hij is nog wel
met de winnaars poule mee mocht spelen, maar helaas mocht het voor hem niet meer
baten! Lekker puh! Zo zie je maar weer dat uiterlijk wel degelijk boven leeftijd gaat.

Dit gezegd hebbende wil ik het nog heel even hebben over de verliezers in dit toernooi, die
zich toch zeer netjes gedragen hebben terwijl ze niet 1 partijtje gewonnen hebben, en dan
met name Mathea, die heeft zelfs nog nooit 1 partijtje gewonnen, ook niet in andere  toernooi-
tjes, hulde hiervoor. Ik weet zeker dat dit in de toekomst nog wel zal verbeteren.

Dank gaat uit naar de organisatie die dit toernooi toch weer tot een groot succes hebben
gemaakt en hopelijk wordt het volgend jaar weer zo’n succes.
De rest van het jaar ga ik volop genieten van de titel oliebol van het jaar want dat wordt je toch
niet elk jaar!

Sportieve groeten,

Jeroen Hoffman en Marco Schepers

Tafeltennissen bij De Toekomst,

meer dan een sport...
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Verslag Kerstdiner 2011 (1)

Zaterdagavond 17 december vond voor de tweede achtereenvolgende keer het LTTC-
Kerstdiner plaats in de kantine van de JW-hal.

‘Wegens succes geprolongeerd’ en ‘in de sfeervol versierde kantine’, zo viel te lezen op het
door Chris Wenneker ontworpen wervingsaffiche. Sfeer- en succesvol was het zeker!
De vaste ploeg van ‘versier’dames was al vroeg die dag begonnen met het in kerstsfeer
brengen van de kantine en zij hadden ook ditmaal weer op bijzonder mooie wijze de tafels
gedekt.
Een aantal mensen had helaas wegens ziekte op de valreep moeten afzeggen. Jammer voor
hen, want ze misten nu een gezellige avond en een keur aan lekkere gerechten.

Chris Schuiling had de hele dag in Holten in zijn warme en koude keuken gestaan, daarbij
geassisteerd door koksmaatje Corine van Zuthem-Maasdam.
 Wat werd er allemaal gereserveerd? Begonnen werd met soep.
De gasten hadden de keuze uit twee soepen, maar zij mochten natuurlijk ook beide proeven.
Vervolgens kwam er een voorgerecht met rundercarpaccio en daarna was het aanschuiven
bij een metersbreed buffet.
Daar konden de aanwezigen kiezen uit liefst vijf verschillende vleesgerechten en een vis-
gerecht (zalm).

Natuurlijk ontbraken daarbij niet de bijpassende aardappel- en groenteschotels.
Toen iedereen klaar was met eten, althans dacht klaar te zijn, kwam er nog een uitgebreid
dessert.
Voor ijs en dergelijke is altijd nog wel een plaatsje te vinden en de meeste bordjes werden dan
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ook helemaal leeggegeten. Al hadden sommigen niet door dat ook het chocoladekleurige
bekertje met slagroom verorberd kon worden.

Vervolgens werd er nog een tijd lang gezellig nagepraat en gefilosofeerd over de echt belang-
rijke zaken van het leven.
Frans Snijder keek er bijvoorbeeld van op dat met het vouwen van een simpel papieren ser-
vetje om de hals van een fles voorkomen kan worden dat er rode wijndruppels op het tafella-
ken terechtkomen.
Ondertussen waren enkele gasten de keuken ingedoken om de vuile vaat af te wassen.
Moe maar voldaan evalueerden Chris en zijn medewerkers op het eind van de avond nog de
gehele gang van zaken.
Er was korte tijd nog enige discussie of er nu wel of niet een beoordelaar van de Michelingids
bij het diner aanwezig was geweest.
Die zijn doorgaans moeilijk te herkennen, want meestal zijn dat onopvallende, beetje be-
deesde mannen van rond de pensioengerechtigde leeftijd, die je niet of nauwelijks ziet of
hoort.
Bij nader inzien bleek de vermeende mystery quest onze nieuwe eerste teamspeler Jaap van
Hummel te zijn geweest.

Toch sta ik er niet van te kijken als volgend jaar Dries Roelvink zich plotseling blijkt te hebben
aangemeld voor het Kerstdiner. Vind het best als hij aanschuift, maar dan moet-ie wel mee-
helpen afdrogen.

Jonn van Zuthem

Verslag Kerstdiner 2011 (2)



april 2012Toekomst Meppers

11

Verslag Kerstkaarten (Klaverjassen en Jokeren)

Een week voor de kerstdagen is de
traditie, dat we meedoen aan het

kerstkaarten. Ook dit jaar was dit het geval,
en op vrijdag 16 december vertrokken we
naar Lochem voor een gezellig avondje.
Verrast waren we door de mooie ver-
nieuwde kantine. Erg gezellig! Chapeau
voor de mensen die dit voor elkaar hebben
gekregen.

We werden ontvangen door de vertrouwde
barmensen, Wim Wilgenhof en Wim Voel-
man. Zij zijn tijdens de meeste kaart-
avonden van de partij, om alle kaarters van
drankjes te voorzien.
Onder het genot van een kop koffie en een
overheerlijk kerstkransje, werden de klaver-
jas- en jokerregels nog eens doorgenomen.
Sommigen zaten al met smart te wachten
op de start van de avond. Bij de
klaverjassers moesten er echter snel nog
een aantal mensen extra geregeld worden,
voordat we konden starten. Gelukkig bleek
Reint Broeke, de redder in nood te zijn, en
zo konden we toch nog snel beginnen met
de avond.
Er werd de hele avond actief gespeeld.
Bij de klaverjassers betekent dit dat er 4
rondes geklaverjast wordt, waarbij het lot
beslist wie je kaartmaatje wordt. Iedere
ronde speel je met een andere partner.
Hierdoor blijft het verrassend en moet je
iedere ronde bekijken hoe de tactiek van
zowel je tegenstander als je maat is.
De uitslag is dan ook voor iedereen een
verrassing. Deze keer was het extra leuk
omdat onze redder in nood, Reint Broeke,
er met de hoofdprijs vandoor ging. Hij
mocht een vleespakket mee naar huis
nemen.
Al met al weer een geslaagde avond, met
alle lof voor de organisatie. Bedankt!

Wij zijn er met het paaskaarten ook weer
bij. Tot dan!

Ellen Simmelink en Frans-Jan Holtmaat

Uitslag Klaverjassen:
1.    Reint Broeke
2.    Dick Boesveld
3.    Mirko Egbers
Poedelprijs: Albert Enterman

Uitslag Jokeren:
1.    Jetty Schippers
2.    Mariët Barink
3.    Henny Lubberdink
Poedelprijs: Mimi Zweers
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Aankondiging 60 jarig jubileum feestavond
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Het heeft wat moeite gekost maar eindelijk
zijn we eruit door medewerking van Frank,
Nico, Richard, Frans, Jochem en Henk,
hebben we een goed trainingsrooster
samensgesteld. Namens de
Recreantencommissie heel veel trainings-
plezier.
Chris Wenneker

Trainingsrooster 1e helft 2012 Recreanten
Woensdagavond

18 jan.  Henk Franssen
25 jan.  Frank Bruggeman
01 febr. Henk Franssen
08 febr. Frans Snijder
15 febr. Henk Franssen
22 febr. Richard Veninga
29 febr. Henk Franssen
07 maart Nico Horstman
14 maart Gourmetten
21 maart Voorrondes Ben Wenneker Bo-
kaal
28 maart Jochem Veldmaat
04 april Finales Ben Wenneker Bokaal
11 april Henk Franssen
18 april Frank Bruggeman
25 april Henk Franssen
02 mei   Richard Veninga
09 mei   Henk Franssen
16 mei   vervalt Keidagen
23 mei  Frans Snijder
30 mei Henk Franssen
06 juni Nico Horstman
13 juni Henk Franssen
20 juni Jochem Veldmaat
27 juni Seizoensafsluiting

Beste leden,

Onlangs zijn wij benaderd door Schuurman
Schoenen met de vraag of zij vrijblijvend
kortingsbonnen mochten verstrekken aan
onze leden. Een zeer mooi aanbod, welke
ik bij deze doorstuur.

Alle leden van De Toekomst krijgen 10,-
euro korting bij een minimale aanschaf van
49,95 euro bij Schuurman Schoenen, zowel
in de winkel als in de webshop.

In de bijlage treft u een kortingsbon aan
welke u kunt afdrukken en meenemen als u
naar de winkel gaat.

In de webshop kunt u bij het afrekenen de
kortingscode cq. referentie "De Toekomst"
gebruiken (zonder aanhalingstekens).
http://www.schuurman-schoenen.nl

Deze actie is geldig tot 8 april 2012. Doe er
uw voordeel mee!

Met vriendelijke groet,
namens het bestuur van De Toekomst,

Jochem Veldmaat
Tel. 06-41838474
j.veldmaat@lttcdetoekomst.nl

MededelingTrainingsrooster
recreanten 1e helft
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Verslag Nieuwjaarsreceptie (1)

Vrijdagavond 6 januari 2012 was het weer een drukte van belang in de kantine van de JW-hal.
Na het Kerstkaarten (16-12), het Kerstdiner (17-12) en het Oliebollentoernooi (28-12) werd
het natuurlijk weer de hoogste tijd elkaar te treffen en alle aanwezigen een gelukkig en voor-
spoedig 2012 toe te wensen.

Voorzitter Gert Mogezomp stond in zijn nieuwjaarspeech stil bij de gebeurtenissen van het
afgelopen jaar. Absoluut hoogtepunt van 2011 was natuurlijk de deelname van de ALTC’ers
aan de Special Olympics en de ontvangst van deze medaillewinnaars op het stadhuis. Gert
gaf aan dat het bestuur over het algemeen met een goed gevoel terugkijkt op het afgelopen
jaar. Zo kennen we voor het eerst sinds jaren weer een groei van het aantal jeugdleden. Dit
mede dankzij de enthousiaste inzet van de leden van de Jeugdcommissie. (En natuurlijk van
onze eigen Statler en Waldorf, de heren Albert ten H. en Gerrit H.. ;-) Al moet gezegd worden
dat die laatste twee niet alleen af en toe stevige kritiek uiten, maar vooral de handen uit de
mouwen steken. JvZ) Er is, zo vervolgde de voorzitter, het afgelopen jaar veel aangepakt -
waaronder de verbouwing van de kantine -, maar er is en blijft nog een hoop te doen. Op het
eind van zijn speech benadrukte hij opnieuw de belangrijke rol van de vrijwilligers binnen onze
club.

Chris Wenneker werd in het zonnetje gezet door Gert en bedankt voor alle taken welke hij de

afgelopen jaren als bestuurslid heeft vervuld.
Net als in voorgaande jaren werden de spelers met de hoogste percentages door Henk
Brinkerink in de bloemetjes gezet, dat wil zeggen met een beker en een geborduurde hand-
doek gelauwerd. Hopelijk wil Henk deze huldiging nog in lengte van jaren blijven presenteren,
want hij doet dat op onnavolgbare wijze. Richard Veninga viel de eer te beurt bij de heren,



Toekomst Meppers april 2012

16

Emmy Pater bij de dames.
Dit keer werden er twee leden verkozen tot ‘Oliebol
van het jaar’. Met de overhandiging van een
gelijknamig ingelijst certificaat werden Mirko
Egbers en Jacqueline Vos bedankt voor hun inzet
van het afgelopen jaar. Mirko onder meer voor zijn
rol in de begeleiding van de Athenegangers;
Jacqueline als aftredend bestuurslid, die zich jaren
heeft ingezet voor de jeugd.

Andermaal werd de muzikale omlijsting verzorgd
door de N&J-band. Niels en Joost waren ook dit
keer niet te beroerd verzoeknummers te spelen.
Ook niet toen om twaalf uur werd verzocht het
‘lang zal zij leven’ in te zetten voor Jaantje Fleming.

Aan de bar werd daarna nog even gezellig nage-
praat. Al begreep ik naderhand van twee leden dat
zij van mening zijn op die avond te vroeg naar huis
te zijn gestuurd. Ach heren, Vader Abraham en zijn
goede zonen zongen het al tijdens het carnaval
van 1974: ‘Er is een tied van komen, er is een tied
van gaan. Je kunt dat laatste pilsje toch beter laten
staan’.

Jonn van Zuthem

Percentagebekers voor Emmy Pater (dames) en Richard Veninga (heren & algemeen)

Jacqueline Vos en Mirko Egbers ...
 (De Oliebollen van het jaar 2011)

Verslag Nieuwjaarsreceptie (2)
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Bestuurs- en commissieleden

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

Harry Albers (penningmeester) 0573-256867
Chris Schuiling (vice voorzitter) 0573-258813
Jochem Veldmaat (nttb afgevaardigde)   06-41838474
1x vacante vacature

Recreantencommissie;   (ovv: Chris Wenneker)
Chris Wenneker (voorzitter) 0573-256260
Iet Wissink (penningmeester) 0573-252630
Liesbeth Kok 0573-253146
Henk Franssen 0575-514207
Riet Pongers 0575-256103
Gerda Post 0575-258448

Club van 100:   (ovv: Chris Wenneker)
Jan Wissink (voorzitter) 0573-252630
Wim Wilgenhof (penningmeester) 0573-251821
Chris Wenneker (secretaris) 0573-256260

60 jaar Jubileumcommissie:  (ovv: C. Wenneker)
Chris Wenneker   0573-256260
Remco Zieverink 0573-250948
Jaantje Fleming 0573-253461
Marlies Fleming 06-53592876
Reint Broeke 0573-253652
Jos Zonneveld

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

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

Kascommissie:   (ovv: Harry Albers)
Theo Beening
Henk Brinkerink 0573-254676
1x vacante vacature

Ledenadministratie:   (Jonn van Zuthem)
Albert Enterman 0573-471266
Harry Albers 0573-256867

Accommodatiecommissie : (ovv: J. Veldmaat)
Jochem Veldmaat 06-41838474
Hans van de Lande   0573-256458

Schoonmaakrooster: (Jochem Veldmaat)
Jochem Veldmaat        06-41838474

Redactie Meppers:   (ovv: Jonn van Zuthem)
Bart Ebskamp (Lay-out clubblad) 0573-255985
Frans Snijder (corrector) 0573-254961

Technisch beheer W ebsite:   (ovv: Jonn van Zuthem)
Mirko Egbers (webmaster)   0545-293559

Algemene Jeugdcommissie:  (ovv: Gert Mogezomp)
Jolanda Hofland (voorzitter)   0573-255801

 (06) 21631458
Wendela Vos (wedstrijdsecretariaat)       0573-441512
Marten Adolfsen (toernooien)  (06) 26456241
jeugdtoernooien@lttcdetoekomst.nl
Boris Bosch (feestactiviteiten)   0573-250145
Frank Bruggeman  (kas)   0548-361667
Theo Beening (lid)

A.L.T.C.-commissie:  (ovv: 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

Sponsorcommissie:  (ovv: Gert Mogezomp)
Gert Mogezomp             0573-258655
Jochem Veldmaat 06-41838474
Jan Wissink 0573-252630

Financieel manager:  (ovv: Gert Mogezomp)
Jan Wissink 0573-252630

Technische commissie:  (ovv: Chris Schuiling)
Chris Schuiling 0573-258813
Gerrit Hofland        0573-251216
Ronald Swaters        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

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

Schoonmaakcommissie : (ovv: J. Veldmaat)
Jochem Veldmaat 06-41838474

Onderhoud & beheer gebouw : (ovv: J. Veldmaat)
Jochem Veldmaat 06-41838474
Gerrit Hofland        0573-251216
Rob van der Zee 0575-521736
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Ledenmutaties Ledenmutaties

Nieuwe leden senioren:

Kaj Munk
Olijslagweg 22
7242 AG  LOCHEM
geboren: 27 januari 1969
tel. 0573-2809781
email: kajmunk@kpnmail.nl
Lid per 5 maart 2012.

afzeggingen :
per 1 april hebben hun lidmaatschap beëin-
digd:

Hetty Hofman en Gerda Post
Emiel Herkert en Jaap Bood

Nieuwe jeugdleden:

Sanne (S.) Boesveld, V
geboortedatum: 16-4-2004
Van Hogendorplaan 33
7241 HE  LOCHEM
tel.: 0573-259499
e-mail: RaymondBoesveld@hetnet.nl

Femke (F.H.E.) Rietman, V
geboortedatum: 2-11-2002
Beusekamplaan 7
7241 HD  LOCHEM
tel.: 0573-459510
e-mail: martinrietman@gmail.com

Silke (S.G.J.) Rietman, V
geboortedatum: 23-6-2005
Beusekamplaan 7
7241 HD  LOCHEM
tel.: 0573-459510
e-mail: martinrietman@gmail.com

Justin (J.) Schouten, M
geboortedatum: 11-1-2002
Beusekamplaan 13
7241 HD  LOCHEM
tel.: 085-8774156
e-mail: inge-baerwaldt@live.nl

Sirvan Emekli
M. Hobbemalaan 2
7242 DH Lochem
(06) 47594254

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
Erik Ernst 0573-255801 / 06-27843898
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Verslag Clubkampioenschappen senioren 2012 (1)

Zondagochtend 15 januari 2012 verzamelden omstreeks een uur of tien ruim dertig leden en
hun aanhang zich in de kantine van de JW-hal. Daar kregen zij onder het genot van een kopje
koffie de laatste instructies van de toernooidirecteuren Albert ten Hoopen en Gerrit Hofland.
Laatstgenoemde belde iets na tienen - volgens menigeen was het reeds veel vroeger! - de
leden die nog niet waren gearriveerd op met de vraag waar zij toch bleven. Sommigen waren
zich nog aan het afdrogen, de meesten waren echter reeds onderweg; één clubgenoot moest
uiteindelijk verstek laten gaan wegens ‘spontaan’ opgekomen hoofdpijn.

Nadat de poule-indeling en de reglementen waren rondgedeeld, kon het toernooi beginnen. Na
de voorronde waren er enkele verrassende uitslagen te melden. Er ging zelfs een regelrechte
schok door de kantine toen bekend werd dat ‘veteraan’ Jaap van Hummel - die overigens voor
het eerst aan onze clubkampioenschappen deelnam - klop had gekregen van ‘jonkie’ Frank
Bruggeman.

Trainingsarbeid bleek maar weer eens zijn vruchten af te werpen. Zo eindigden Sander
Schoolderman en Mark Boot, in 2011 nog respectievelijk 28e en 33e, dit jaar aanzienlijk hoger.

De finale bij de dames ging tussen Marlies Fleming en Emmy Pater. Emmy nam brutaal een
0-2 voorsprong, maar moest uiteindelijk met 3-2 het onderspit delven.
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Daarna stond de laatste wedstrijd van de winnaarspoule (met de zes besten uit de voor-
ronde) op het programma. Door velen werd deze partij beschouwd als de herenfinale. Erik
Ernst - die de titel verdedigde - en Tom Bleumink - die vorig jaar niet had meegedaan - maak-
ten er een fantastische show van. De aanvaller Ernst en de verdediger Bleumink, waarbij de
laatste af en toe het geluk had van een kantballetje, maar ook twee keer helaas de balken van
het plafond raakte, gaven elkaar geen punt cadeau. Het werd uiteindelijk 3-2 voor Eric Ernst,
die naar later bleek voor het behalen van de titel ook met 2-3 had mogen verliezen.
Op het eind van de dag werden de winnaars onder luid applaus gehuldigd. Voor Erik Ernst en

Verslag Clubkampioenschappen senioren 2012  (2)

01 Erik Ernst
02 Frank Bruggeman
03 Tom Bleumink
04 Paul van der Weerthof
05 Roland Voppel
06 Marten Adolfsen

07 Jaap van Hummel
08 Ronald Swaters
09 Frans Snijder
10 Marlies Fleming (kampioen
dames)
11 Reint Broeke
12 Kees Jan Snijder

13 Rob de Cler
14 Erwin Driessen
15 Richard Veninga
16 Ronald van Mourik
17 Jan Bouwmeester
18 Sander Schoolderman

19 Jan Schrijver
20 Mark Boot
21 Emmy Pater
22 Henk Franssen
23 Gert Mogezomp

24 Michelle Zonneveld
25 Rob Jorritsma
26 Jonn van Zuthem
27 Chris Wenneker

28 Remco Zieverink
29 Jacqueline Vos
30 Wim Wigenhof
31 Gerrit Brunsveld
32 Joop Stokvisch
(aanmoedigingsprijs)
33 Harry Albers

Jan Schrijver werd winnaar in zijn poule

Marlies Fleming was er natuurlijk de (wissel)beker, een taart en een geborduurde handdoek in
de clubkleuren blauw en geel. Alle andere poulewinnaars kregen ook een taart en ook zij
gingen samen met organisator Gerrit en voorzitter Gert Mogezomp op de foto. Zo ook Van
Hummel, die zich in de poule van de nummers twee had gerevancheerd, en vol trots zijn
spiksplinternieuwe trainingspak met L.T.T.C. De Toekomstlogo demonstreerde.
Nogmaals een woord van dank voor de beide organisatoren en voor Alie Hofland die de hele
dag  - vanaf kwart over acht  ’s ochtends - achter de bar had gestaan om de aanwezigen te
voorzien van allerhande eten en drinken.
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Verslag Clubkampioenschappen jeugd 2012 (1)

Op zaterdag 21 januari werden in de Jan Wissinkhal in Lochem de jeugdclub
kampioenschappen tafeltennis gehouden.

De jeugdleden werden door toernooidirecteur Boris Bosch in twee poules en op sterkte
ingedeeld. Uiteindelijk won Ellen Mogezomp de strijd bij de meisjes ten koste van Emine
Ernst. Bij de jongens was Jeroen Schrijver heer en meester.

Jeroen Schrijver in actie
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Tweede werd Jesse  Coree, op de voet gevolgd door Rico Rappard. Zowel Jeroen als Ellen
wonnen een mooie handdoek met het embleem van de tafeltennisvereniging erop. De overige
kinderen mochten om de beurten grabbelen in een grabbeltas. Daar kwamen leuke prijsjes
uit.
Na de uitreiking was er tijd voor ontspanning. De kantine werd in rap tempo omgetoverd tot
een bioscoop zodat al onze jeugdleden naar Ice Age 3 konden kijken. Na afloop was er voor
iedereen patat met een lekkere snack.

Jolanda Hofland

De totale uitslag:

Groep 1
1. Jolijn Schut (buiten mededinging, ze is geen lid, maar traint elke week mee)
2. Jeroen Schrijver
3. Jesse Coree
4. Rico Rappard
5. Ellen Mogezomp
6. Emine Ernst
7. Rogier Fransen

Groep 2
1. Ayten Ceyhan
2. Levi Munk
3. Fabian Ernst
4. Sirvan Emekli

Ellen Mogezomp in actie

Verslag Clubkampioenschappen jeugd 2012 (2)
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Verslag Winterwandeltocht (1)

Afgelopen zondag 12 februari was het weer
zo ver. De winter wandeling in Exel.
Helaas kon Chris wenneker er niet bij zijn
maar hij had voor een goede opvolger
gezorgd en wel Henk Harmsen.

Nadat iedereen zich had verzameld en zich
goed had aangekleed (de wintermuts)
gingen we met de hele groep (20 personen)
het bos in bij Exel

Het was heerlijk weer zo rond de min 2
graden. Henk had de pas er goed dus
niemand had tijd om koud te worden.
Het was erg gezellig onderweg en er werd
veel gepraat en genoten van de mooie
natuur.
Gerrie Vels en Coos Janssen stonden bij
kasteel Ampsen en een lekkere warme bak
koffie of thee.
In de tussentijd vertelde Henk ons over het
bestaan en de eigenaren van het kasteel,
waarbij hij ons ook kon vertellen over het
stadhuis van Laren en ons station in
Lochem. Wie verantwoordelijk was voor hun
komst in en rond Lochem. Erg interessant.

Mochten jullie toch nog iets meer over
Lochem en omstreken willen weten kan ik je
aan raden om een tocht te maken met de
Berkelzomp.
Ook was er nog een andere versnapering
om toch nog een beetje warm te blijven
tijdens het verhaal van Henk. Een soort
kruidenbitter, niet iedereen vond hem lekker.

Toen weer verder richting de auto’s.
Zo rond vier uur kwamen we weer in de hal
en hebben we vol verwachting gewacht op
onze Chris en Swannie Schuiling die ons
weer gingen verblijden met een stampot
buffet.

Ook deze was weer zo als gewoonlijk van
grote klasse. Henk Harmsen vertellt over het kasteel en

zijn eigenaren
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De stampotten die geserveerd werden waren: boerenkool, zuurkool en hutspot.
Er was ook hachee, warme beenham, balletjes gehakt, speklapjes en stukjes worst.
Je kon het zo gek niet bedenken of het stond er wel.
En het was weer heerlijk, vooral na die lekker wandeling.

Recreanten commissie bedankt maar weer voor een heerlijke middag.
Ook Henk bedankt en Chris en Swanny.

Linda Spruit

Verslag Winterwandeltocht (2)
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Verslag Ranglijsttoernooi te Nijmegen

Zondag 26 februari deden Emine Ernst en
Ellen Mogezomp mee aan het Ranglijst-

toernooi voor welpen D in Nijmegen.
Beiden werden derde in hun poule en haal-
den daarmee het hoofdtoernooi net niet.

In het troosttoernooi deden beide meisjes het
vervolgens uitzonderlijk goed. Ellen kwam tot
de halve finale. Daar verloor ze van Lotte
Hendriks van JVC uit Vught.
Ook voor Emine die wél de finale behaalde,
was Lotte een maatje te groot. Emine werd
tweede en mocht een bekertje mee naar huis
nemen. Voor Ellen was er een gedeelde
derde plek. Prima gedaan meiden!

Rico Rappard kwam de dag ervoor in actie bij
de jongens pupillen. Rico won weliswaar nog
geen partijen, toch speelde hij goed. Het is
voor Rico de eerste keer dat hij meedeed bij
de pupillen, hij heeft dus nog alle tijd om aan
dit niveau te wennen.

Emine Ernst tweede in Nijmegen

Emine Ernst en Rico Rappard
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Verslag Bedrijventoernooi

Om zowel het tafeltennissen als het sporten binnen het bedrijfsleven te promoten heeft
tafeltennisvereniging De Toekomst de afgelopen periode een bedrijvencompetitie georga-

niseerd. Er is op kleine schaal begonnen zodat de organisatie de competitie eenvoudig naar
ieders wens kon aanpassen. Dit resulteerde in sportieve en gezellige avonden.

In november hadden zich 6 teams opgegeven en deze teams hebben op meerdere
donderdagavonden verspreid over november, december en januari gestreden om de titel.
Afgelopen donderdag werd op een spannende slotavond Hoveniersbedrijf M. Schepers uitein-
delijk kampioen, op één punt gevolgd door Straetus Incasso Achterhoek. De plaatsen 3 t/m 6
waren respectievelijk voor Poelier ’t Vöske, LTTC, Le Marche Vakanties en Ondernemershuis
De Sibbe.

Tafeltennisvereniging De Toekomst kan terugblikken op een succesvolle start van een nieuw
jaarlijks evenement. Gezien het enthousiasme van alle deelnemers, wat resulteerde in spor-
tieve wedstrijden met aansluitend gezellige (netwerk)borrels, gaat de bedrijvencompetitie
namelijk zeker een vervolg krijgen later dit jaar. Het streven is om het aantal deelnemers dan
te verdubbelen. Alle deelnemers van deze editie hebben in ieder geval al toegezegd wederom
te zullen deelnemen.

Jochem Veldmaat

 foto: Arjen Dieperink - Extra nieuws
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Wedstrijdverslag uit de Stentor:
De Toekomst 1 - Tafelten Zwolle 2
gespeeld op  18-februari uitslag 7-3

Tranen van opluchting en tranen van lachen bij De Toekomst

Stand op 30 maart
3e divisie - Poule A
---------------------------------
Argus 2  6 - 41
Bijmaat 2  6 - 37
De Toekomst 1  6 - 34
Tafelten Zwolle 2  6 - 25
Hilversum 4  6 - 22
REGA 1  6 - 21
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Aankondiging  Nacht van de Toekomst
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Wist u dat …......................

•   Chris W. laatst zijn sleutels van zijn auto kwijt was, hij overal zoeken, en na lange tijd bleek dat
Henk Harmsen er bovenop zat op de bijrijders stoel.

•   Toos laatst met Jan Wissink in huize Wissink de kerst spullen ging zoeken, ze samen onder-
tussen al in de slaapkamer terecht waren gekomen en dat terwijl Ietje in het ziekenhuis lag. Jan
toen besloot om Ietje maar even te bellen en haar te vragen waar die spullen dan wel lagen.

•   Bep laatst met Laus aan het dubbelen was tegen Henk en Arie, ze de eerste partij glansrijk
hadden gewonnen, dus werd er vol goede moed aan de tweede partij begonnen,

had Laus ineens de hele zool van zijn schoen los hangen, dus toen werd de wedstrijd maar
gestaakt omdat we veel te bang waren dat Laus anders zijn nek zou breken. Wel jammer van
die voorsprong.

•   We onder leiding van Henk Harmsen heerlijk gewandeld hebben in de bossen van Ampsen,
we wel hadden kunnen verdwalen uren door het bos gelopen en niet meer weten waar je bent.
Gelukkig wist Henk de weg nog wel.

We bij terug komst bij de tafeltennishal heerlijk hebben genoten van een goed verzorgd en
lekker stampotten buffet van Chris en Swanny.

•   Er laatst een team van de toekomst onderweg was om in de buurt van Apeldoorn uit te gaan
spelen, echter onderweg bleek dat ze er een week later moesten zijn, dus maar weer huis-
waarts gekeerd en het een week later weer geprobeerd en toen kon er gelukkig gespeeld wor-
den.

•   Erik Bosch altijd van Bep wint met het tafeltennissen hij dit prachtig vindt.

Hij alle ballen terug slaat of ze nu links of rechts komen. De wedstrijden ook nog tot de 21 duren.
Erik wel Bep vaak de groeten doet van Mia uit Laren, die bij Erik werkt. Bep hoopt dat Erik niet te
veel verteld over de tafeltennis prestaties van Bep, omdat ze in Laren nu nog een hoge dunk van
het spelpeil van Bep hebben.

•   Bep en Toos gedubbeld hebben tegen Arie en vriendje Stokvisch, het bekend is dat Arie

's nachts slechter slaapt al hij verliest.

Arie en Joop nu maar hebben besloten om bij  ballet te gaan. Die balletvereniging wel erg blij zal
zijn met deze nieuwe aanwinst.

Groetjes van Bep en Toos.



Toekomst Meppers april 2012

40

Aankondiging Recreantenreisje (Floriade)
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