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Agenda

De agenda voor: Oktober 2012
06 oktober Competitie heren 1 De Toekomst 1 - ATC Nijmegen 1 (3e divisie)

aanvang 18:00 uur
13 oktober Competitie heren 1 De Toekomst 1 - Landgraaf 1 (3e divisie)

aanvang 18:00 uur
24 oktober Thema avond (recreanten), Griekse avond voor meer info zie afffiche
25 oktober Algemene ledenvergadering aanvang 20:15  meer info zie affiche

De agenda voor: November 2012
03 november Competitie heren 1 De Toekomst 1 - BKS/Sittard 1 (3e divisie)

aanvang 18:00 uur
08 november Algemene ledenvergadering Club van 100 aanvang 20:00 uur
10 november Competitie heren 1 De Toekomst 1 - SV Red Star '58 1 (3e divisie)

aanvang 18:00 uur
28 november Sinterklaasviering ALTC.

De agenda voor: December 2012
14 december Kerstkaarten
19 december Oliebollentoernooi

De agenda voor: Januari 2013
04 januari Nieuwjaarsreceptie
12 januari Clubkampioenschappen jeugd
13 januari Clubkampioenschappen senioren
19 januari Jan Ubelstoernooi (in de JW hal)
19 januari Afdelingskampioenschappen jeugd
20 januari Afdelingskampioenschappen senioren..

De agenda voor: Maart 2013
29 maart Paaskaarten ..

Copy voor het clubblad

Gaarne per e-mail: redactie@lttcdetoekomst.nl
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Uitnodiging  Algemene Ledenvergadering

Donderdagavond 25 oktober staat de jaarlijkse ALV op het programma.

Jullie worden ook dit keer van harte uitgenodigd deel te nemen aan deze plenaire vergadering.
Plaats van handeling: de kantine van de Jan Wissinkhal.
De koffie staat vanaf 20.00 uur klaar.
Klokslag 20.15 uur begint de vergadering.

Op de agenda staan onder meer het jaarverslag van het bestuur, het verslag van de kas-
commissie en de (her)verkiezing van bestuursleden.
Het bestuur draagt Sandra Schepers voor als kandidaat voor het penningmeesterschap.
Op het zogeheten ‘rooster van aftreden’ staan dit jaar de bestuursleden Jochem Veldmaat en
Jonn van Zuthem. Beiden stellen zich herkiesbaar.
Eventuele tegenkandidaten kunnen zich tot een week van tevoren schriftelijk melden bij on-
dergetekende. Minstens drie leden moeten hun kandidatuur ondersteunen.

Het bestuur hoopt op een zo groot mogelijke opkomst. Een actieve participatie van de leden
wordt in hoge mate gewaardeerd.
Tijdens de afsluitende rondvraag wordt eenieder dan ook van harte uitgenodigd vragen te
stellen over de plannen van het bestuur voor het komende jaar en/of suggesties/voorstellen te
doen.

De definitieve agenda en het jaarverslag van het bestuur worden binnenkort per e-mail ver-
stuurd. Voor de leden zonder een dergelijk mailadres zullen kopieën worden gemaakt.

Met sportieve groet,

Namens het bestuur van L.T.T.C. De Toekomst,

Jonn van Zuthem, secretaris

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

In de nacht van 22 augustus
is gewaardeerd lid en penningmeester van onze vereniging

, Harry Albers,
 op 67 jarige leeftijd onverwachts overleden.

We wensen familie en vrienden sterkte in deze moeilijke periode.
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Team 1 Landelijk 3e div. zaterdag (17.00 uur)
Erik Ernst 3303978 255801
Tom Bleumink 2993518 06-51328918
Jaap van Hummel 3647819 074-2778497
Tonny  Heijnen

Team 2 Promotieklasse Oost vrijdag 1
Frank Bruggeman  (Aanv) 3640427 0548-361667
Guido van Zwieten 3194832 257823
Marten Adolfsen 3521291 256067
Remy Beelen 2773007 03162205802

Team 3 Hoofdklasse oost vrijdag 2
Jeroen de Boer 3820409 0575-546625
Jolanda Hofland 3820394 255801
Ronald Swaters 1963463 253022
Paul van de Weerthof 2827424 254747

Team 4 2e klasse oost vrijdag 1
Marlies  Fleming 2674091 06-53582876
Boris Bosch 3590509 250145
George Oudt 3822118 258888
Reint  Broeke  ( Aanv) 2083795 253652

Team 5 2e klasse oost vrijdag 2
Erwin Driessen   ( Aanv. ) 1909930 471200
Jochem Veldmaat 2921286 06-41838474
Mirko Egbers 2672366 0545-293559
Sandra Bouck 2282488 0573-256420
Frans Snijder 2205931 254961

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

Team 7 3e klasse oost vrijdag 2
Emmy Pater 3712525 06-30076614
Sander Schoolderman 3961027 06-20401004
Mark Boot 3961035 06-51805534

Team 8 3e klasse oost vrijdag 1
Wim Wilgenhof  ( Aanv.) 0813209 251821
Jeroen Hoffman 2083779 258859
Richard  Otten 2083753 258277
Jan Bouwmeester 2623765 252678

Team 9 4e klasse oost maandag
Arend Horstman ( Aanv) 0108052 253837
Rino  Knippen 2024296 0575-552551
Jan Schrijver 0237924 257744
Gerrit Hofland 1102601 251216

Teamsamenstelling senioren nj-comp.2012 (1)
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Team 10   4e klasse oost vrijdag 2
Henk Franssen (Aanv) 3133967 xxxxxxxxxx
Nico Horstman 3061801 0575-517667
Richard Veninga 3456103 459297
Raymond Boesveld

Team 11   4e klasse oost vrijdag 1
Rob Jorritsma 3133420 259193
Peter Beening 3714438 xxxxxxxxxxx
Wim Klein Baltink 3061885 0575-545472
Gert Mogezomp   ( Aanv)) 3793165 258655

Team 12 5e klasse oost maandag
Cor ten Bokkel   ( Aanv) 1956725 06-40367128
Alie Hofland-Franssen 1789819 251216
Wim Voelman 1732642 252659

Team 13 6e klasse oost vrijdag 1
Chris Wenneker 2772344 256260
Remco Zieverink 3961019 250948
Chris Schuiling 3007865 258813
Marcel Nekkers 4003474
Marco Schepers 4001448 259704

Team 14 6e klasse oost vrijdag 2
Erna Eilers-Kraan    ( Aanv) 2828226 252703
Peter van Ark 3858517 257471
Laus Halsema 3853135 459695
Joop Stokvisch 3521160 250991

Team 15 6e klasse oost maandag
Ab Harkink    (Aanv.) 3831353 254732
Albert Enterman 3193585 471266
Henk Brinkerink 3521233 254676
Gerrit Brunsveld 3831337 254644

Team 16 6e klasse oost vrijdag 1
Erik Kamphuis 3979088 257467
Jacqueline  Vos 3007734 06-41735882
Kay Munk
Geert Zeelte
Theo Wensink Reserve

Zaterdag speelt team 1

Vrijdag 1 spelen de teams: 2, 4,8,11,13,16.

Vrijdag 2 spelen de teams:        3,5,7, 10, 14 .

Maandag spelen de teams:       6, 9, 12, 15   graag gelijk laten spelen

Teamsamenstelling senioren nj-comp.2012 (2)
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Tonnie Heijnen versterkt 1e team De Toekomst

Het eerste team van de Lochemers komt uit  in de landelijke derde divisie.
Collin Vredeveldt heeft bedankt als competitiespeler voor De Toekomst.
Versterking is gekomen in de persoon van Tonnie Heijnen (deelnemer aan de Paralympics in
Londen).
Jaap van Hummel, Erik Ernst en Tom Bleumink complementeren het 1e herenteam.
Jaap van Hummel, de inmiddels 68-jarige veteraan die het eerste team completeert, maakte
Heijnen warm voor  een overstap naar de LTTC. Tonnie voelt zich er inmiddels volledig thuis.

Tonnie Heijnen (3 juni 1967) is woonachtig in Emmen en in het dagelijks leven werkzaam hij
bij de politie.
Hij maakte dit jaar de overstap van het Rotterdamse FVT naar De Toekomst.
De 44-jarige Emmenaar heeft een enorme staat van dienst binnen de tafeltenniswereld.
Heijnen verloor in 2002 door een auto-ongeluk op vakantie in Tsjechië zijn rechterbeen, waar-
door hij sindsdien met een beenprothese door het leven moet. Dit heeft Heijnen er echter
nooit van weerhouden om achter de tafeltennistafel te gaan staan.

Heijnen heeft meegedaan aan de Paralympische Zomerspelen 2004 in Athene, waar hij
samen met Gerben Last het teamgoud veroverde en met de Paralympische Zomerspelen
2008 in Peking, waar hij een 5e plaats behaalde in de landenwedstrijd.
Met een plaats bij de top 8 op de wereldranglijst in 2011 wist Heijnen zich te kwalificeren voor
de Paralympische Zomerspelen 2012 in Londen. Dit worden voor hem de 3de Spelen. Hij zal
tijdens de spelen zowel individueel als in teamverband gaan spelen.
Een recentelijk resultaat in de voorbereiding naar de paralympics is het behalen van een
bronzen medaille tijdens de China Para Open 2012 (te Beijing (21-25 april 2012) en de
Slovenië Open 2012 (te Laško 08-13 mei 2012).
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Goede start eerste herenteam

Het belooft weer een spannende najaarscompetitie te worden voor het eerste team van de
Lochemse Tafeltennisclub De Toekomst.
Zaterdagavond 15 september 2012 zetten de heren een goede stap in de richting van lijfsbe-
houd in de landelijke derde divisie of misschien nog van veel meer. In de Jan Wissinkhal werd
het eerste team van S.V.E. uit Utrecht met 8-2 verslagen. Erik Ernst won zijn drie partijen,
Tom Bleumink en Tonnie Heijnen - die onlangs nog deelnam aan de Paralympische Zomer-
spelen in Londen - wonnen er ieder twee. Ook zegevierden de Lochemers in het dubbelspel.
De uit Emmen afkomstige Heijnen, die in het dagelijks leven bij de politie werkt, is sinds kort
lid van de Lochemse vereniging. Jaap van Hummel, de inmiddels 68-jarige veteraan die het
eerste team completeert, maakte Heijnen warm voor een overstap naar de L.T.T.C.Tonnie
voelt zich er inmiddels volledig thuis.

Voorafgaand aan de wedstrijd werden de spelers in clubtenues en trainingspakken gehesen
van de hoofdsponsor hoveniersbedrijf M. Schepers.

Op de foto van links naar rechts:
 Jaap van Hummel, Tonnie Heijnen, Sandra en Marco Schepers, voorzitter Gert Mogezomp,
Tom Bleumink en Erik Ernst.
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Aankomst in Londen Tonnie Heijnen t.b.v. de Paralympics (1)

Wij (Gerben, Wendy, Lumen en ik (Tonnie)) zijn met de trein na uitzwaaien van wat fans, naar
Schiphol gegaan.

In de trein zat een fotograaf van de krant en natuurlijk
was hij nieuwsgierig naar onze Oranje pakkies. Wij
hebben toen maar even wat getafeltennist in de trein,
grappig toch.

Op Schiphol ging alles vrij snel, inchecken, douane
en boarden, alles met voorrang.
In Londen aangekomen werd onze PIAC, de
accreditatie kaart waar je overal mee in kunt komen,
voor alle transport en eten krijgt, werd op Heathrow
klaar gemaakt.

Nederlandse tafeltennisteam:Tonnie Heijnen , Wendy Schrijver ,Gerben Last, en Kelly  van
Zon (niet op de foto).
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Aankomst in Londen Tonnie Heijnen t.b.v. de Paralympics (2)

Toen in de bus naar de Village, maar eerst door de stad, konden we nog wat mooie dingen
van Londen zien, het paleis, de main shoppingstreet, de tower met bridge, the BIG Ben…enz.
was wel leuk en grappig.
In de village (waar meerdere security checks zijn) hebben we een kamer. Klein maar ziet er
goed uit.

Daarna wat gegeten, in de “vreetschuur”. Plaats voor 5000 mensen en is gewoon 24 uur
open.
Vandaag wat getraind, 1 uurtje, vanavond nog een keer en dan is ook de loting tegen wie ik
moet, welke 2 spelers bij mij in de poule komen. Later meer….

Tonnie Heijnen
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Verslag tonnie heijnen enkel en eerste gedeelte teamwedstrijd

De single.....
Goed gespeeld, de 1st wedstrijd tegen de Rus, de hele wedstrijd genomineerd, maar niet
beloond, verlies heel close, de 4e set zelfs met 15-13, waarbij wat set points te hebben
gehad, in de 5e had ik het nog moeten zien. De 2e wedstrijd tegen de Noor was ook goed
niveau, ik won in de 5e set met 11-3. Nu wint de Noor van de Rus en gaat de Noor nog door,
je helaas gaat er maar een door naar de volgende ronde, de 1/4 finale. Wij zijn hiermee een
van de weinige sporten, bij vele andere sporten gaan er 2 door en bij grotere groepen zelfs 3
tot 4.

Vrijdag (31-08), wat getraind, wat gerust en naar het Olympisch/Paralympisch stadio ge-
weest, atheltiek kijken, mooi, veel mensen, het zat vol, 80000 mensen,ongeloofelijk, wat een
sfeer.

Team...

Het is begonnen, tegen Egypte werd gewonnen met 3-2, in een moeizame wedstrijd van mijn
kant, Gerben speelde erg goed en won makkelijk. Het dubbel moest beslissen, hier wonnen
we 3-0. Dus vandaag (06-09-2012) de 1/4 finale....tegen de nummer 1 geplaatst China, dat
zal een moeilijke dobber worden, we spelen vandaag om 16.30 uur. We gaan ervoor, het blijf t
sport en een wedstrijd, alles is mogelijk, we gaan vlammen....

Tonnie Heijnen

voor het stadion...



oktober 2012Toekomst Meppers

15

Heijnen en Last verliezen kwartfinale teamwedstrijd

In de kwartfinale van het Paralympische landentoernooi bleek China een maatje te groot voor
de Nederlanders Tonnie Heijnen en Gerben Last.

In de eerste wedstrijd mocht Last het direct op nemen tegen Ma Lin, afgelopen zondag werd
hij nog Paralympisch kampioen in klasse 9. De eerste game verliep moeizaam voor de Ne-
derlander, deze ging dan ook met 4-11 verloren. In de tweede game begon Last erg sterk en
kwam zelfs op een voorsprong, maar hij moest de game uiteindelijk toch met 9-11 aan de
Chinees laten. De derde game zou het ook niet worden en ging met 6-11 verloren.

 foto  Mathilde Dusol

Tonnie Heijnen mocht in de tweede wedstrijd aantreden tegen Ge Yang. De Chinees won
eerder deze Spelen nog de zilveren medaille in klasse 10, een zware kluif dus voor de heren.
Het verschil in niveau was goed te zien in de wedstrijd. Heijnen wist weinig in te brengen
tegen het spel van Ge Yang en verloor ruim met 4-11, 3-11 en 2-11.

Het was aan Gerben Last in om de derde partij toch nog een punt binnen te halen, al zou dit
tegen Ge Yang een zware opdracht worden. In de eerste game ging de wedstrijd nog redelijk
gelijk op, maar ging de Chinees er op het einde toch met de game winst vandoor: 9-11. Tij-
dens de tweede en derde game moest Last net als Heijnen zijn meerdere erkennen in zijn
tegenstander. De laatste twee games gingen met 3-11 en 4-11 verloren. Hiermee verloren de
Nederlanders met 0-3 van China.

Dit verlies betekent direct uitschakeling in het landentoernooi. China bleek ook in deze
Paralympische (gecombineerde) klasse oppermachtig. bron: www.nttb.nl
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Verslag Lady' s  Fun (1)

Het "uitje" was georganiseerd door Riet Pongers en Gerrie Vels.
De dames waren uitgenodigd om tegen 13:30 uur aanwezig te zijn in de hal.
De koffie en thee stonden klaar met een traktatie van onze gast van de middag.

Bob Kliest was op bezoek bij ons en deze heer is van beroep bioloog en imker.

Bob kon dus heel veel vertellen over bijen, honing en al het werk wat hiermee samen hangt.
Er werd heel veel verteld en door de Lady's veel gevraagd.
De koekjes bij de koffie bestonden uit  Muesli en honing en waren door Bob gebakken.
Tussendoor werden er kleine pasteibakjes (gevuld met gebakken geitenkaas en een drupje
honing) geproefd. Heerlijk!!!
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Na de pauze konden er flessen wijn, potjes honing en honingraat worden gekocht.

Zelfs met ijs kon Bob nog iets lekkers maken, nl een laagje ijs in een glas, hierop honingraat,
dan weer een laagje ijs en als laatste cranberry's met honing erover.
Alle dames vonden het heerlijk!!

Na Bob te hebben bedankt en geholpen met alles weer in te pakken konden we naar "De
Zonnebloem" om te gaan eten.
Voor de volgende keer zijn Jacqueline en Linda aan de beurt om wat te organiseren. We
wachten af wat dit gaat worden.

Een  Lady Fun

Verslag Lady' s  Fun (2)

Copy voor het clubblad

Gaarne per e-mail: redactie@lttcdetoekomst.nl
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Verslag Floriade (1)

Met de bus vanaf de tafeltennishal, wachten tot dat iedereen er was, op weg naar de eerste
stopplaats. Koffie met ’n heerlijk gebakje. Zelfs grote moorkoppen hadden ze daar.
En een wc, die vanzelf doortrok en de bril schoonmaakte echt een hele toffe ervaring rijker!

Na ’n half uurtje bijkomen van de zware busreis, weer verder naar Venlo.
Na een gezellige heenreis, aangekomen op de Floriade op busplaats nr 81.
Iedereen uitstappen! Lopen naar de ingang……. Mens wat ’n eind….. en wat ’n boel bussen
en wat een boel soorten, maten en kleuren en afkomsten.

Zou ’t zo bijzonder zijn…? Afwachten wat er ko-
men zou….. spannend hoor!

Met de gereserveerde kaartjes konden we zo
doorlopen, door de detectiepoortjes…., “je weet
maar nooit”!
Op naar de bloemen en planten.
De eerste 100 meter was mooi, een echte koe op
slippers, echt geweldig!

Daarna door naar ’n hal, met veel orchideeën en
allerlei andere soorten van bloemen en planten.

Zo, dat was interessant, door naar de
volgende belevenissen.
Van waterspektakels, vuurspuwende dra-
ken, hot whirlpools, kabelbaan en blote
voeten paden.

Aan de andere kant van ’t park aangeko-
men. Daar ’n poos gezeten bij optredens
van dansgroepen; thema Hongarije.
Lekker in ’t zonnetje op ’n zitkussen, was
dat goed vertoeven.
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Verslag Floriade (2)

Daarna door naar allerlei eettentjes, de vreemdste dingen kwam je tegen. Te duur om alles te
proeven. Dus maar smachtend kijken naar hoe anderen ervan genoten!
Langzaam lopend naar weer ’t begin. Nog ’n tijdje gezeten, kijkend naar ’t slenterende publiek.
Echt mooie taferelen zie je voorbij komen!

Dan weer op weg naar de bus, zoeken, zoeken en weer zo’n gigantisch eind lopen langs al
die soorten bussen! Mens, wist niet dat zoveel mensen dit kwamen bekijken. Eindelijk bus-
plaats nr 81 gevonden en we konden gelijk instappen. Gelukkig we waren de laatste!

Het was stiller dan ooit in de bus. Iedereen moe en tevreden, oogjes toe, wachten op wat er
komen zou! Eten….. een Bourgondische maaltijd in Hoenderloo? Yes, iedereen had er zin in.
Maar voordat we konden aanvallen was er onze Coos die niet snel genoeg naar de wc kon en
een paar treden over wilde slaan bij de trap. En ja…..dat was niet gepland, daar lag ze languit,
op haar pols gevallen en flink gebroken! Dus geen eten voor Coos en Ben, maar wel de luxe
van ’n echte dikke auto als taxi, naar Apeldoorn ’t ziekenhuis.

De rest heeft heerlijk gegeten en genoten van ’n lopend buffet. Koud of warm, je kon naar
hartelust kiezen.

Na ’t eten weer met de bus terug naar Lochem.
Nu was ’t nog stiller in de bus, geschrokken wat Coos was overkomen. Maar ook vol gegeten
en tevreden.we kunnen terug kijken op ’n prachtige zonnige en gezellige dag naar de Floriade.

Een mede reiziger.
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Bestuurs- en commissieleden

Bestuur:
Gert Mogezomp (voorzitter) 0573-258655
Jonn van Zuthem (secretaris) 0573-459750
Sandra Schepers (penningmeester) a.i. 06-15178426
Chris Schuiling 0573-258813
Jochem Veldmaat 06-41838474

Kascommissie: (ovv: Harry Albers)
Theo Beening
Henk Brinkerink 0573-254676

Recreantencommissie: (ovv: Sandra Schepers (a.i.))
Chris Wenneker (voorzitter) 0573-256260
Iet Wissink (penningmeester) 0573-252630
Henk Franssen 0575-514207
Liesbeth Kok 0573-253146
Riet Pongers 0575-256103

Dinsdagmorgengroep: (ovv: Sandra Schepers (a.i.))
Liesbeth Kok 0573-253146
Gerrie Vels 0573-257963

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

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

06-21631458
Frank Bruggeman  (secretaris) 0548-361667
Kay Munk (wedstrijdsecretaris) 0573-280978 / 06-

40954860
Marten Adolfsen (toernooien) 06-26456241
Boris Bosch (feestactiviteiten) 0573-250145
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
Jeroen Hoffman 06-20137779
Jan Wissink 0573-252630

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

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

60 jaar Jubileumcommissie: (ovv: Gert Mogezomp)
Chris Wenneker 0573-256260
Sandra Bouck 0573-256420
Reint Broeke 0573-253652
Mirko Egbers 0545-293559
Jaantje Fleming 0573-253461
Marlies Fleming 06-53592876
Jolanda Hofland 0573-255801
Remco Zieverink 0573-250948
Jos Zonneveld

Technische commissie: (ovv: Chris Schuiling)
Chris Schuiling 0573-258813
Gerrit Hofland 0573-251216
Ronald Swaters 0573-253022

Wedstrijdsecretariaat: (ovv: Chris Schuiling)
Henk Brinkerink (senioren afdeling) 0573-254676
Henk Brinkerink (senioren landelijk) 0573-254676
Kay Munk (jeugd) 0573-280978 / 06-40954860

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

Accomodatie & Beheer:  (ovv: J. Veldmaat)
Jochem Veldmaat 06-41838474
Gerrit Hofland 0573-251216
Rob van der Zee 0575-521736

Technisch beheer Website:  (ovv: Jochem Veldmaat)
Mirko Egbers (webmaster) 0545-293559

Jazz-gymnastiek:   (ovv: Jochem Veldmaat)
Gerrie Vels 0573-257963
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Ledenmutaties

Nieuwe jeugdleden per 1 september.

Anouk  Appelo
Molendijk 9
7245 NE, Laren
geboren: 20-01-1999
Tel: 0573 402299
email : mathilde2271@hotmail.com

Fleur Kettelarij
geboren: 31-3-2001

en
Stijn Kettelarij
geboren: 27-2-2003

Beusekamplaan 23
7241 HD, Lochem
0573 221016 / 06 81145395
mail resp.:
Fleur.kettelarij@kickmail.nl
en
Stijn.kettelarij@kickmail.nl

Nieuwe lid senior:
Lienke Freriks
Noorderbleek 43
7241 BR, Lochem
geboren: 17-09-1954
Tel: 06 45354704
email.: lienkefreriks@hotmail.com

Einde lidmaatschap:
Sharon Cohen

Verhuizing:
Fam. Enterman,
van Bagijnestraat naar
Goorseweg 36
7241PE, Lochem

Interesse in vrijwilligerswerk?

Informeer eens bij de diverse commissies.
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Verslag uitje club van 100 (1)

Op zaterdag 25 augustus 2012 vond het uitje van de club van 100 plaats. Om 09:00 zou
vanaf de hal vertrokken worden naar Elburg om met een boot koers te zetten naar Urk, waar
onder leiding van Jonn van Zuthem een stadswandeling gemaakt zou worden. Het weer
gooide in die zin roet in het eten, doordat bekend werd dat we i.p.v. Urk naar Kampen zouden
gaan. (Volgens de kapitein van de boot zou, indien we toch naar Urk zouden gaan, niemand
meer op de boot mee terug willen. Op het IJsselmeer zou de wind (kracht 6) licht uitgedrukt:
goed merkbaar zijn….)
Wie dacht dat Jonn flink zou moeten improviseren om een stadswandeling (met verhalen /
legendes / anekdotes) te maken kwam bedrogen uit. Jonn kent Kampen nog beter als Urk
aangezien hij daar een tijd heeft gewoond (en wellicht ook is geboren).

Na de busreis, welke ongeveer 1.5 uur duurde kwamen we aan in Elburg. De meeste gingen
aan boord van de “mps jacqueline”.
Een aantal mensen ging  te voet even naar een bekende viswinkel in Elburg om alvast ge-
rookte paling te reserveren om die later in de middag op te halen.

Aan boord was het goed toeven. Het weer was redelijk, maar een enkele bui zorgde ervoor
dat iedereen zich bij tijd en wijle gingen schuilen  binnen in de boot.
Bij aankomst in Kampen gingen een 20-tal mensen mee met de stadswandeling.
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Verslag uitje club van 100 (2)

De anderen ontdekten zelf hetgeen Kampen te bieden heeft.
De stadswandeling door Jonn was geweldig. Hij had een hoop te vertellen, waaronder 2
legendes die ik de lezer niet wil onthouden.

Van eerste legende is iets tastbaars ge-
maakt in de vorm van een koe, die niet te
missen valt als de naar de grootste kerk in
het centrum van Kampen kijkt.

De Koe aan de toren
De bouw van de Nieuwe Toren in Kampen
stagneerde, waardoor er gras begon te
groeien op het bovenste gedeelte van de
toren. Dat was een uitgelezen kans voor
een koe om dit malse voer weg te vreten.
Dus  werd een koe met de kop in een lus
de toren opgehesen. "Kijk", riepen de
Kampenaren. "De koe heeft er veel zin in.
Ze steekt de tong al uit de bek."
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Verslag uitje club van 100 (3)

Na de eerste legende gehoord te hebben
liepen we door in de richting van de IJssel om
daar het lachwekkende verhaal over een steur
uit de mond van Jonn te horen.

De steur met de bel
De bisschop van Utrecht zou een bezoek
brengen aan Kampen. Om de man een goede
maaltijd voor te zetten werd een steur van de
beste kwaliteit apart gehouden. Helaas, de
bisschop meldde zich ziek en zou later arrive-
ren. Wat te doen met de smakelijke steur?
Om hem vers te houden werd hij weer uitge-
zet in de IJssel, maar wel met een bel om,
zodat de Kamper vissers hem weer boven
water konden halen als de bisschop was
gearriveerd…

Ik hou me niet zo bezig met het geloof, in
tegenstelling tot de Kampenaren.
 Tijdens de stadswandeling heb ik veel kerken
gezien. Jonn wist en vertelde er een hoop
over.. Er zijn wel 30 verschillende smaken
betreffende het geloof en evenzoveel kerken.
We kwamen zelfs langs een theologische
universiteit...

Tot voor kort had Kampen nog 1 echte
coffeeshop. Op last van de gemeente is deze
nu gesloten. De gemeente heeft echter nog
niet kunnen bereiken dat de thuishaven van de
Hells Angels van Kampen (en omstreken) ook
zou verdwijnen.

De wandeling, welke een goed uur in beslag
nam, eindigde midden in het centrum van
Kampen (de Plantage). Velen zochten een
terrasje op, anderen gingen naar de nu nog
enige sigarenfabriek (vroeger was er een flinke
sigaren industrie in Kampen) “De Olifant” aan
de Oudestraat 101 om daar een aantal sigaren
te kopen.
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Ondergetekende en Sandra Bouck namen plaats naast/bij de Olifant (de Eenhoorn) om daar
een kop koffie te nuttigen. We namen beide een koffie van de week (Ethiopische koffie),
Sandra een Cappuccino en ik een normale koffie. Naast mijn kop met onderin een klein laagje
koffie kreeg ik een kannetje heet water zodat ik zelf de de koffie op de door mij gewenste
sterkte kon maken… Heel bijzonder en erg lekker..

Hierna liepen we weer naar de boot. Onderweg werd ik nog aangesproken door 2 dames die
vroegen waar ze een bepaalde kerk konden vinden. Alhoewel ik net een rondleiding had gehad
en me dit door Jonn wel is verteld (dit vertelde ik de dames ook) moest ik de dames het
antwoord schuldig blijven….

Nadat iedereen (op tijd) in de boot zat, voeren we terug naar Elburg. In Elburg aangekomen
werden de gereserveerde palingen opgehaald en vertrokken we naar de Jan Wissinkhal.
Daar was men inmiddels al begonnen met de voorbereiding van het buffet. Het warm en koud
buffet, verzorgt door Poelier Het Vöske, was erg bijzonder, met ook een paar voor mij niet
alledaagse koude vleessoorten die ik natuurlijk wel graag wilde proeven en me heerlijk liet
smaken.

Na het buffet, waarbij verzocht werd
nog een plekje over te houden voor
het dessert, werd dit dessert in
gereedheid gebracht. De nieuwe
Aanleg uit Almen verzorgde dit
dessertbuffet. Alhoewel ik niet een
echte ijs eter ben liet ik me dit buffet
ook goed smaken.
Club van 100 organisatie (en Jonn)
bedankt voor deze geweldige (en
leerzame) dag.

Mirko Egbers

Verslag uitje club van 100 (4)
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Verslag Bloemkoolbokaal (1)

Zaterrdagochtend vertrek uit Lochem.
Met het mooie weer kon het niet mis gaan.
Aangekomen in Stedebrock werden we fantastisch ontvangen door Laus en Gerry.
Eigen gemaakte taart en koffie stonden klaar, het was heerlijk.
Na de koffie werden de slaapkamers verdeeld en volgens mij was iedereen tevreden met het
slaap plekje.
Toen wij weer beneden kwamen mochten we meteen op de schuit (geen boot) stappen.

Met een mooie rondvaart door de polder, waar we onderweg een lunch pakketje kregen en
een schapen ijsje van Mirko, kwamen wij naar 1 ½ uur aan bij de hal om het toernooi te laten
beginnen.
We mochten koffie pakken of een Amstel (is dit eigenlijk wel bier????), dat ook lekker is op
een zonnige dag (de keuze was snel gemaakt).
De 4 poules werden genoemd en de tafels werden aangewezen.
Voor de eindstanden moeten jullie toch echt bij Chris zijn….(aanvulling door Chris: Team 1:
Mirko, Raymond en Sander verlies, Team 2 : Henk Franssen, Rob Jorritsma en Chris
Wenneker winst, team 3: Marco Schepers, Laus Halsema, Jacqueline Vos verlies. Team 4:
Joop Stokvisch, Geert Zeelte, Sandra Schepers en Mathea Bisschop verlies)
Helaas heeft

De toekomst verloren en dus moest de
bokaal daar blijven
 (of toch niet…hahahahaha).

Na het tafeltennissen was er een pasta-
buffet klaar gemaakt met een kip of
plofkip poot.

Na het eten gingen veel tegenstanders al
naar huis, terwijl bij ons het toernooi toen
net begon.
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Verslag Bloemkoolbokaal (2)

Wij gingen met een groep lopend richting Laus, onder weg moesten er verlichte bootjes te
zien zijn!!!!
Wel waren er bootjes met 1 of 4 kaarsjes. Maar verlichte bootjes hebben we niet gezien, deze
waren waarschijnlijk uitgevallen.
Toen we bij Laus aankwamen hebben we nog een aantal versnaperingen genuttigd.
Wij zaten met een groepje buiten en zagen dat er bij Laus heel veel vliegtuigen waren (of niet
Raymond, BAM, of maak ik nu reclame?????).
Binnen was er een modeshow van Marlies Dekkers.
Na een korte nachtrust kwamen wij de volgende ochtend beneden, waar 2 tafels gedekt
waren met een grandioos ontbijt.

Gastvrijheid op en top!
Laus en Gerry
 nogmaals bedankt!

Gr. Wij.
(Sandra & Marco Schepers)
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Verslag Zomaar een toernooitje

Afgelopen woensdag 5 sept 2012 heeft de recreantencom. wederom een “Zomaareen
toernooitje” georganiseerd. Ditmaal niet uitgebreid toernooitje, maar een eenvoudig

toernooitje met allemaal 4-kampen.
Doch de pret, strijd en gezellig was volop aanwezig. Maar liefst hadden er 33 leden zich
opgegeven en 4 niet leden. Zodat er 8 poules waren met een 4 kamp en 1 poule met een 5
kamp.
De organisatoren hadden zich al vroeg verzameld in de hal op de nodige lootje te maken,
zodat elke deelnemer bij binnenkomst een lootje kon trekken. Op dit stukje papier stond het
poule nummer. De wedstrijdleider had elke deelnemer, na sterkte, ingedeeld in 3 groepen.
Zodat er gelijkwaardige wedstrijden waren.
Dit toernooitje stond min of meer in het teken van oefenen voor de competitie! En voor de
recreanten voor een gezellig samen zijn.

Namens de recreanten wil ik alle deelnemers bedanken voor hun komst, inzet en gezellig-
heid. Op zo’n korte termijn, zoveel deelnemers bij elkaar te krijgen. Ligt niet alleen bij de
organisatie, maar ook bij de deelnemers.
Wij hopen dat er nog vele gezellige en sportieve avonden zullen volgen.
Tevens wil ik de barbezetting bedanken, omdat zij het mogelijk hebben gemaakt om iedereen
deel te laten nemen aan dit leuke evenement.

Namens de recr. com. Henk Franssen
De deelnemers:
> 4e klasse
Frans Snijder
Sander Schoolderman
Nico Horstman
Erwin Driessen
Mirko Egbers
Mark Boot
Jeroen Hoffman
Rob Jorritsma
Emmy Pater
Gert Mogezomp
Remco Zieverink
Udo Rozenboom
Rombout Stools

5+6e klasse
Alber Enterman
Gerrit Brunsveld
Marco Schepers
Arie Pater
Henk Brinkerink
Laus Halsema
Jacqueline Vos
Erna Eilers
Bep Geverink
Chris Wenneker
Lars Postma
Alie Hofland

Recreanten
Mathea Bisschop
Sandra Schepers
Lienke Freriks
Mimi Zweers
Martin Miserus
Geert Zeelte
Kay Munck
Joop Stokvisch
Peter van Ark
Henk Harmsen
Wout Kobes
Rik Tijdink
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Verslag 50-jaar De Tubanten

Dit jaar bestond de verenging “DE TUBANTEN”  50 jaar en dat vierden ze op zaterdag 30
juni samen met de tafeltennissers.

Vanuit Lochem vertrok er dus een aantal spelers naar Enschede om deel te nemen aan dit
jubileumtoernooi.
De spelers van onze vereniging waren Erwin Stegeman, Gerrie Wolferink en Marina van der
Zee, vergezeld door trainer Arie Pater en de vrijwilligers Jannie Stegeman, Jocye Leppink en
Rob van der Zee.

Het aantal deelnemers voor dit toernooi viel wat tegen, maar 26 spelers hadden zich hiervoor
aangemeld.
Dit was natuurlijk wat jammer voor de organisatie maar het werd toch een geweldig toernooi.
We begonnen al goed, want de vereniging trakteerde op koffie met gebak.
Er werd gespeeld op zes tafels verdeeld over de klasse 4 t/m 6 en ieder speelde in de eerste
ronde 4 wedstrijden.
Daarna werden nog de winnaars en verliezers
ronden gespeeld.

Helaas vielen Gerrie en Marina niet in de prijzen
maar Erwin speelde de sterren van de hemel.

Na het spelen van een aantal wedstrijden moest hij
het afleggen tegen een speler uit Rijssen maar
behaalde toch de tweede plaats.

Bij de prijsuitreiking kregen alle spelers nog een
herdenkingmedaille aan dit toernooi en keerden ieder
weer voldaan huiswaarts.
Dit was tevens het laatste toernooi voor de vakantie.

Rob van der Zee
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Uitje ALTC (1)

Dit jaar ging het uitstapje op  naar het Allwetterzoo te Münster in Duitsland.

De dierentuin ligt aan de stadsrand van Münster eigenlijk midden in een woonwijk wel omge-
ven van natuur.
Het park ligt in een parkachtig landschap en grenst aan een kunstmatig aangelegd meer de
Aasee.
Het is een 30 hectare groot gebied en als bezoeker loop je over wandelpaden met een totale
lengte van 4,5 km.
Ongeveer één kilometer van deze wegen is overkapt en men kan er dus ook bij slecht weer,
zonder paraplu, een gedeelte van het park bezoeken.
Verder zijn er in het park te zien een dolfijnenshow, zeeleeuwenshow en een Paarden-
museum.
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Uitje ALTC (2)

We vertrokken ditmaal om 8:30 uur vanaf het Graafschapterrein-Prins Bernhardweg en na
een reis van ongeveer 2 uur (door een wegomleiding) begonnen we de dag in de dierentuin
met koffie en gebak.
Daarna ging ieder zijn eigen weg in het park.
Het weer was niet helemaal geweldig, maar we hebben het de langste tijd droog gehouden en
veel gezien.
Bij navraag bleek zelfs dat niet iedereen alles had gezien.
De dolfijnenshow was een heel leuk geheel en ook de zeeleeuwen lieten zich van hun beste
kant zien.

Zo rond het middaguur kon je op verschillende plaatsen het voeren van de dieren meemaken.
Een prachtig gezicht was het ook om het voeren van de pelikanen te zien.
De verzorgster van deze dieren gaat zowat met haar hele onderarm in de snavel van deze
vogel om de vis in zijn keel te stoppen.
Bij andere dieren was het vaak hooi/stro of brokken die ze kregen en dat was wat minder
spectaculair.
Om 15:30 uur moest iedereen zich weer melden bij de bus voor de terugreis.
Onze chauffeur, Richard van de firma Ter Doest, bracht ons weer veilig naar Lochem.
In Lochem gingen we naar restaurant Daily-in waar we nog een maaltijd gebruikten.

Na deze maaltijd werd, zoals ieder jaar, weer de “Kei van de Toekomst” bekend gemaakt.
Vorig jaar was het Erna die onverwachts de Kei werd en ook dit jaar was het niet verder
uitgelekt wie het zou worden.

Chris Schuiling overhandigt  Gerrie Vels de beker
“Kei  van de Toekomst  2012”
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Maar toen Chris Schuiling aan zijn verhaal begon bleek dat er twee mensen in aanmerking
kwamen voor deze nominatie.
Zelfs de ALTC commissie wist hier niets van, de commissie had onderling besproken wie het
vorige jaar zou zijn en ook wie het dit jaar werd.
De mensen die dit jaar tot Kei van toekomst zijn benoemd zijn Gerrie Vels en Rob van der
Zee.

Chris noemde een aantal zaken waarom Gerrie de Kei had verdiend en Erna had het gere-
geld, zonder tussenkomst van de commissie, dat Rob ook de Kei kreeg.
Na deze uitreiking en nog een heerlijk ijsje werd de dag afgesloten om op 22 augustus weer
met frisse moed de eerste clubavond te beginnen.

Rob van der Zee

Erna Eilers  overhandigt  Rob van der Zee de beker
“Kei  van de Toekomst  2012”

Uitje ALTC (3)
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Aankondiging Griekse avond
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