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De agenda voor: Januari 2013

04 januari Nieuwjaarsreceptie aanvang 20:00 uur (zie affiche pagina 4)
12 januari Clubkampioenschappen jeugd
13 januari Clubkampioenschappen senioren (zie affiche pagina 48)
19 januari Jan Ubelstoernooi (in de JW hal)
19 januari Afdelingskampioenschappen jeugd
20 januari Afdelingskampioenschappen senioren..

De agenda voor: februari 2013

10 februari Winterwandeltocht door Verwolde + Stamppottenbuffet..

De agenda voor: Maart 2013

20 maart Ben Wenneker Bokaal voorrondes. aanwezig 20.15 uur
29 maart Paaskaarten (aanwezig 19.15 uur) (goede vrijdag!)..

De agenda voor: April 2013

01 april Paasbrunch aanvang 11.00 uur (2e paasdag!)
03 april Ben Wenneker Bokaal finale rondes. aanwezig 20.15 uur.

Agenda

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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Aankondiging nieuwjaarsreceptie
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Van het bestuur

Gerrie Vels benoemd tot  be-
heerster lief en leed potje

Het bestuur heeft Gerrie Vels benoemd tot
beheerster van het officiële 'L.T.T.C. lief en
leed'-potje.
Gerrie is zeer betrokken bij alle geledingen
van onze club. Zij is als geen ander op de
hoogte van vreugdevolle en verdrietige
ontwikkelingen en gebeurtenissen.
Wij wensen Gerrie veel plezier en voldoe-
ning met haar werkzaamheden..

Met vriendelijke groet,
namens het bestuur van De Toekomst,

Jonn van Zuthem

 Het  innen van de bonds-
contributie

Het bestuur is mede door het plotselinge
overlijden van Harry  Albers achter met het
innen van de bondscontributie. Ook lopen
sommige leden achter met het betalen van
de gewone contributie.
Het  bestuur doet zijn uiterste best de
administratie weer op orde te krijgen. Wij
vragen begrip voor de ontstane situatie en
het  feit dat er bij velen binnenkort nog een
'oude',  nog niet-betaalde rekening op de
deurmat zal ploffen.

Met  vriendelijke groet,
namens het bestuur van De Toekomst,
 Jonn van Zuthem

Nieuwe vuilverwerker

Per 1 oktober hebben we een nieuwe
vuilverwerker: Ter Horst Milieu.
Deze firma leegt de container op de
donderdagmorgen.
Willen de leden die woensdagavond afslui-
ten de container op de erfscheiding bij de
paaltjes zetten?
De  trainers/begeleiders van de donderdag-
middaggroep zorgen er dan voor dat deze
weer binnen komt te staan.

Op de voordeur van onze hal hangt een
A4'tje met de tekst:

Niet vergeten!!!
Woensdagavond laat vuilniscontainer aan
de weg zetten.

Mocht de container eerder vol zijn,
bel dan voor een  extra lediging:

Ter Horst Milieu,  afdeling planning
 Telefoon: 0315-257313

Copy voor het clubblad

Gaarne per e-mail: redactie@lttcdetoekomst.nl
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Verslag algemene ledenvergadering 2012 (1)

De  Algemene ledenvergadering  van L.T.T.C. De Toekomst  werd gehouden op donderdag-
avond 25 oktober 2012  om 20.15  uur. (red.)

Aan de ALV van dit jaar namen slechts 28 personen deel (het vierkoppige bestuur niet
meegeteld).

Een magere score in vergelijking met de voorgaande jaren. Dat is jammer, want de ALV is nu
juist een uitstekende gelegenheid om met het bestuur en de overige clubgenoten van gedach-
ten te wisselen over het reilen en zielen binnen onze vereniging. Hoe dan ook: Gert heette,
nadat hij de vergadering dit jaar wel met de daarvoor bestemde voorzittershamer had geo-
pend, iedereen van harte welkom. Het was wederom een enerverend jaar. Nadat de voorzitter
nog even de hoogtepunten van het afgelopen jaar had genoemd – van het 60-jarig jubileum,
Jan Wissinks koninklijke onderscheiding tot de sterke groei van het aantal jeugdleden –, stond
hij ook een moment stil bij de leden die ons waren ontvallen. Voor Harry Albers, Theo Lens en
Maarten Vermeulen en hun nabestaanden hielden we vervolgens een minuut stilte.

De notulen van de vorige keer werden goedgekeurd (deze staan in het december 2011-
nummer van de Toekomst Meppers, p. 7-11 of zijn na te lezen op de LTTC internetsite).

Uitbreiding van het bestuur:
Gerrit Hofland maakte naar aanleiding van het verslag van de vorige ALV een opmerking over
de toentertijd gedane belofte het bestuur uit te zullen breiden. In het verslag over het jaar
2011-2012, dat voorafgaand aan deze ALV per e-mail is verspreid, heeft het bestuur reeds
verklaard waarom zij er tot nu toe nog niet in is geslaagd geschikte kandidaten te vinden. Het
bestuur benadrukt dat een uitbreiding van het bestuur met twee nieuwe leden een van de
speerpunten van beleid is.

Officiële afmeldingen ALV:
De secretaris ontving voor aanvang van de ALV van zeven leden een officiële afmelding. Hij
noemde hun namen. Een van hen, Remi Beelen, deed dat in een uitgebreide mail. Daarin
prees hij de jeugdcommissie, de coördinator jeugdtrainingen en de trainers en feliciteerde hij
hen met de bereikte resultaten. De secretaris beloofde deze hartverwarmende mail te zullen
doorsturen naar betrokken partijen.

communicatie:
De secretaris verklaarde vervolgens meer met de leden te willen communiceren. Hij wil dat
vooral via de internetsite van onze LTTC doen en indien nodig via de mail.
Tijdens de laatste commissievergadering, waarin vertegenwoordigers van de verschillende
commissies/afdelingen ieder half jaar bekijken waar er knelpunten liggen en hoe de communi-
catie verbeterd kan worden, is het bestuur ook verzocht meer beleidsvoornemens en -beslui-
ten aan de leden kenbaar te maken.

Uw secretaris zal geregeld nieuwtjes naar webmaster Mirko Egbers sturen met
het verzoek deze op de site te plaatsen. Dat kan bijvoorbeeld een berichtje over de ophaaldag
van de nieuwe vuilverwerker zijn - sinds 1 oktober leegt Ter Horst Milieu de container op de
donderdagmorgen -, of een mededeling over een plotseling ingelaste activiteit tot aan de
melding dat het bestuur achterloopt met de inning van de bondscontributies.
Hetgeen nu helaas, door het plotselinge overlijden van onze penningmeester Harry Albers,
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ook het geval is.

Goedkeuring jaarverslagen:
De jaarverslagen van het bestuur en van de verschillende commissies/afdelingen werden
goedgekeurd.

Doorgeven van mutaties:
 Albert Enterman die de ledenadministratie verzorgt, maakte een opmerking over het doorge-
ven van mutaties. Helaas wordt lang niet altijd de beëindiging van een lidmaatschap aan de
ledenadministrateur en de penningmeester doorgegeven. Hij moest in het jaarverslag van de
ALTC vernemen dat sommige ALTC’ers geen lid meer zijn. Het is zaak dat wijzigingen direct
worden doorgegeven, ook al omdat we voor mensen die allang blijken gestopt te zijn toch
bondscontributie moeten afdragen.

Multifunctionele sportvloer:
Naar aanleiding van de mededeling dat het bestuur een nieuwe multifunctionele sportvloer wil
laten aanleggen in de grote zaal – uit de Coöperatiefonds van de Rabobank is daarvoor reeds
10.000 euro toegezegd, mits het project conform de regels wordt uitgevoerd – ontspint zich
een discussie. Wat zijn de beste opties? Moet de ondergrond nu wel of niet worden voorzien
van een extra laag? En in hoeverre gaan we uit eigen middelen meebetalen aan deze nieuwe
vloer? Met andere woorden: wat is financieel verantwoord daaraan uit te geven en bij welk
bedrag is dat niet meer het geval? Het bestuur heeft expliciet verklaard dat de aanleg van de
nieuwe vloer de hoogste prioritiet heeft. De leden van de speciale bouwcommissie zullen alle
bouwtechnische aspecten wikken en wegen, andere bestuursleden richten zich expliciet op
het binnenhalen van zoveel mogelijk subsidiegeld en dergelijke. Het bestuur belooft in de
besluitvorming niet over één nacht ijs te zullen gaan en zal de leden op de hoogte houden van
de vorderingen.

Het financieel jaarverslag:
Het financieel jaarverslag leidde ook tot discussie. Enkele leden verklaarden niets van de
financiële verantwoording te snappen en eisten uitleg. Jan Wissink, die uit hoofde van zijn
functie als Financieel Manager al jarenlang verantwoordelijk is voor deze financiële verant-
woording en de begroting, gaf uitgebreid antwoord op alle vragen. Wissink verklaarde nog-
maals dat als mensen bepaalde onderdelen niet begrijpen hij te allen tijde bereid is om deze
in alle rust te verduidelijken. Een ALV is echter geen geschikt moment om daar urenlang de
tijd voor te nemen. Overigens heeft Jan in het verleden al eens een reeks voorlichtings-
avonden georganiseerd, er kwam toen slechts één lid opdagen. Bovendien kennen we een
kascommissie met deskundige leden, die onderzoeken of alles in de haak is. Dit jaar bestond
deze commissie uit Henk Brinkerink en Theo Beening. De heren verklaarden schriftelijk:
‘Onze bevindingen zijn dat de financiële administratie naar eer en geweten wordt gevoerd en
we zijn van mening dat deze stukken een getrouw beeld geven van het handelen van het
bestuur en de toestand van de vereniging. We adviseren de Algemene vergadering het be-
stuur te dechargeren van zijn beleid in 2011/2012.’ De ALV nam dat advies over.

Nieuwe leden kascommissie:
Voor volgend jaar heeft de kascommissie nieuwe leden nodig.
Wim Wilgenhof, die helaas niet bij de ALV aanwezig kon zijn, had zich in een eerder stadium

Verslag algemene ledenvergadering 2012 (2)
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al bereid verklaard de taak van kascommissielid weer eens op zich te willen nemen. Sandra
Bouck meldde zich spontaan aan voor de functie van (reserve-)kascommissielid.

Contributie:
Het bestuur heeft besloten de contributie voor komend jaar niet te verhogen.
De ALV kon zich vinden in dit besluit.

Verkiezing bestuursleden:
Sandra Schepers werd vervolgens met algemene stemmen verkozen tot penningmeester.
Met luid applaus en gejuich werd dat besluit ontvangen.
Jochem Veldmaat en Jonn van Zuthem, die op het rooster van aftreden stonden maar zich
herkiesbaar hadden gesteld, werden herkozen.

Rondvraag
In de afsluitende rondvraag werden enkele vragen gesteld en opmerkingen gemaakt.
Vermeldenswaard is de vraag c.q. opmerking van oud-voorzitter Albert Enterman over het
plaatsen van rouwadvertenties voor (oud-)leden. Tot voor kort werden deze standaard ge-
plaatst in De Stentor, editie groot Deventer/Zutphen.
De secretaris lichtte zijn besluit toe om in bepaalde gevallen te kiezen voor een advertentie in
de veel goedkopere huis-aan-huisbladen. Hij is van mening dat altijd moet worden afgewogen
wat de beste oplossing is.
Het is aan lief-en-leedpotje beheerster Gerrie Vels om te bepalen voor welke krant er uiteinde-
lijk wordt gekozen.

Om 21.55 sloot de voorzitter de ALV van dit jaar af en dronken de deelnemers nog een glas
op de toekomst.

Met vriendelijke groet,
namens het bestuur van De Toekomst,

Jonn van Zuthem

Verslag algemene ledenvergadering 2012 (3)
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Nieuwe clubkleding voor De Toekomst

Tafeltennisvereniging De Toekomst is er afgelopen zomer in geslaagd een sponsor te
vinden voor nieuwe clubtenue's.

Hoveniersbedrijf M. Schepers uit Lochem werd bereid gevonden de ruim 80 competitie spe-
lende leden in een nieuwe outfit te steken.
Dit betreft zowel de senioren als de jeugd als ook de mindervalide sporters.
Alhoewel een deel van de teams al enkele wedstrijden in het nieuwe clubtenue gespeeld
heeft, vond vorige week de officiële uitreiking plaats.
De vereniging is uiteraard zeer content met deze meerjarige sponsoring van hoveniersbedrijf
M. Schepers, waarmee de teams weer allemaal in een uniform tenue achter de speeltafel
verschijnen.

Foto links: Marco en Sandra Schepers, foto rechts: voorzitter Gert Mogezomp
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Najaarscompetitie  2012 in beeld...  (1)

De  najaarscompetitie zit er alweer een aantal weken op en Sinterklaas ligt inmiddels
alweer topless aan het strand in Spanje en heeft plaats gemaakt voor de Kerstman met

zijn rendieren.
Rest ons jullie, als Technische Commissie, bij te praten over de verrichtingen van onze
teams in de competitie.

Afgelopen half jaar zijn we de competitie gestart met 15 seniorenteams in de afdeling Oost en
één team op landelijk niveau. In bijna alle klassen, uitgezonderd de eerste klasse, was
De Toekomst vertegenwoordigd met één of meerdere teams.
Iets waar we als vereniging trots op mogen zijn, aangezien er weinig verenigingen in de
afdeling Oost ons dit nadoen.

Laten we jullie nu door de verschillende verrichtingen heenleiden.

Te beginnen met team 16 en 14.
Deze teams waren tot elkaar veroordeelt in een zware 6e klasse poule met enkele teams die
afgelopen helft  nog een klasse hoger speelden.
Beide teams zijn keurig in de middenmoot geëindigd, waarbij de onderlinge duels ruim ge-
wonnen werden door team 14.
Dit team kwam aan het einde van de competitie slecht 5 punten tekort voor promotie.
Op verzoek wordt gekeken of het team alsnog een klasse hoger kan gaan spelen, temeer
omdat Joop Stokvisch steeds beter gaat spelen in zijn rolstoel.
Team 16 heeft het naar behoren gedaan. Alleen liet Theo Wensing zien te goed te zijn voor
deze klasse. Hij zal zijn opwachting gaan maken in een hoger team.

Ook team 13 en 15 speelden in één poule in de 6e klasse en ook hier werden de onderlinge
duels gewonnen door het hoogste team.
Beide teams staan bekend als gelouterde teams in hun klasse zonder echte hoogte- en
dieptepunten. Of het moet in de derde helft zijn geweest.
Wel moet opgemerkt worden dat Chris Schuiling in zijn laatste wedstrijd nog van de 100%
(verlies) af ging. Hij wist er zowaar één te winnen.

Team 12, ons enige 5e klasse team, heeft zich zoals elk jaar keurig gehandhaafd. Enig
smetje op deze competitie was het tot twee keer niet opkomen dagen van de tegenstanders
uit Hengelo. Hierdoor moest na de reguliere competitie deze wedstrijd nog gespeeld worden,
welke overigens ruim werd gewonnen door de onzen.

Over team 11 is niet veel spectaculairs te melden.
Ze hebben zich keurig op een derde plek weten te nestelen en kunnen misschien komend
seizoen naar boven kijken.
Duidelijk is wel dat Peter Beening de 4e klasse is ontgroeid en voor zijn ontwikkeling in een
hogere klasse moet gaan acteren. Hij zal dit team dan ook gaan verlaten.

Dan zijn we aangekomen bij het eerste kampioensteam, team 10.
Dit team bestaande uit Richard Veninga, Raymond Boesveld, Nico Horstman en Henk Frans-
sen miste afgelopen jaar al op een haar na het kampioenschap.
Deze competitiehelft was het echter al snel duidelijk dat, met de versterking van Raymond,
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het kampioenschap alleen maar een kwestie van tijd zou zijn. Met 22 punten voorsprong werd
dan ook het kampioenschap al weken voor het einde binnengehaald en kunnen de mannen
zich gaan opmaken voor, de door hen zo gewenste, 3e klasse.

Najaarscompetitie  2012 in beeld...  (2)

Team 10 kampioen in de 4e klas:  Richard Veninga, Raymond Boesveld, Nico Horstman en
Henk Franssen

 Hoewel de feestvreugde er bij team 9 niet minder op was na het behalen van het kampioen-
schap, ging het zeker niet zo gemakkelijk als bij team 10.
Het team bestaande uit Arend Horstman, Jan Schrijver, Rino Knippen en Gerrit Hofland kon
pas in de allerlaatste wedstrijd de titel veilig stellen. Doelstelling voor komend seizoen is dan
ook het verbreken van de jarenlange routine van het jojoën. Hiermee bedoelen we het direct
degraderen na een kampioenschap en vice versa.

Team 9 kampioen in
de 4e klas:  Arend

Horstman, Jan
Schrijver, Rino

Knippen en Gerrit
Hofland
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Najaarscompetitie  2012 in beeld...  (3)

Team 8 heeft zich helaas niet weten te handhaven in de 3e klasse na het behalen van het
kampioenschap afgelopen seizoen. Alleen Richard Otten kon af en toe potten breken maar
voor de andere drie mannen was het net iets te hoog gegrepen. Naar eigen zeggen is men
niet zo rouwig om een klasse lager te gaan spelen. Wellicht dat er dan komende helft wéér
een kampioenschap in zit.

Emmy Pater, Sander Schoolderman en Mark
Boot, oftewel team 7 heeft voor de tweede keer
achter elkaar klassebehoud weten te bewerk-
stelligen. De mannen in het team beginnen
zich langzaam aan te passen aan het niveau
en kunnen Emmy steeds beter van dienst zijn
in het aanleveren van punten.

Als we het hebben over een echt jojo-team dan
gaat deze definitie perfect op voor team 6.
Al jaren wordt dit team, bestaande uit Jan
Schoolderman, Ronald van Mourik en Sjako
Beekman, in de najaarscompetitie kampioen
om vervolgens weer te degraderen. Zo ook dit
seizoen. Zonder dat het echt spannend werd,
werd het kampioenschap in de laatste week
binnengehaald. Laten we net als bij team 9 het
gejojo een halt toeroepen en ervoor zorgen dat
er gehandhaafd wordt.

 Team 5 zorgde toch wel voor een kleine verrassing en helaas niet in positieve zin. Dit team
bestaande gelouterde spelers waarvan een aantal met ervaring op 1e klasse niveau, wist zich
niet te handhaven in de 2e klasse. Aan het einde van de competitie kwamen ze precies één
punt te kort voor de 4e plek. We hebben geen idee of hier een specifieke oorzaak voor was of
dat de poule zo sterk was. We hopen natuurlijk wel dat dit het eerste team is dat komende
competitie het kampioenschap binnenhaalt.

Het vierde team, bestaande uit George Oudt, Reint Broeke, Marlies Fleming en Boris Bosch
heeft zich heel netjes op de tweede plek weten te nestelen. Zelfs tegen de latere kampioen
werd niet verloren. Overigens is het mooi te zien dat Boris zich heeft ontwikkelt tot een goede
2e klasser die ook van de toppers kan winnen. Hopelijk haalt Marlies komend seizoen weer
haar oude niveau, zodat de blikken omhoog gericht kunnen blijven.

Nu zijn we aanbeland bij team 3. Dit team speelt inmiddels al jaren samen in de regionale
Promotieklasse.
Doelstelling is ieder jaar het behalen van de promotiepoule. In de Promotie- en Hoofdklasse
bestaan de poules namelijk uit 8 teams waarbij iedereen één maal tegen elkaar speelt. Na
wedstrijd zeven volgt er dan een promotiepoule en een degradatiepoule waarin alle teams
nogmaals tegen elkaar spelen.
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Najaarscompetitie  2012 in beeld...  (4)

Door afwezigheid van Paul van der Weerthof, die zo nodig een heuveltje moest beklimmen in
de Himalaya, stond dit team na 5 wedstrijden nog op de zesde plaats. Dankzij twee goede
resultaten werd toch de promotiepoule bereikt, waarin alle drie de wedstrijden werden gewon-
nen. Met een keurige tweede plaats werd het seizoen afgesloten, wetende dat er gelijk ge-
speeld en gewonnen is van de latere kampioen. M.a.w. het sterkste team in deze poule is
tweede geworden.

We komen nu langzaam bij het eind. Team 2, bestaande uit Frank Bruggeman, Guido van
Zwieten, Marten Adolfsen en ‘good old’ Remy Beelen, wist van tevoren dat het een zware klus
zou worden om te handhaven.
De Hoofdklasse is een vergaarbak van spelers met ervaring op landelijk niveau van ere-divisie
tot 3e divisie die liever op vrijdag spelen.
Niet geheel onverwacht belandde dit team in de degradatiepoule en moest uiteindelijk met
TTV Rijssen strijden om de felbegeerde zesde plek die garant staat voor handhaving.
Dankzij het opstellen, in de basis, van Remy werd deze onderlinge strijd beslecht in het
voordeel van de onzen waardoor handhaving een feit was. Hopelijk kunnen de jongens ko-
mend seizoen een stap maken en mee gaan doen in de promotiepoule.

Last but not least, het vaandelteam van de Toekomst, team 1.
Dit team werd voor het eerst ingedeeld in de zuidelijke regionen van het land.
 Al snel was duidelijk dat het niveau daar hoger ligt dan in de noordelijk provincies.
Tel daarbij op dat bijna ieder team wel een oud-eredivisie speler binnen zijn gelederen heeft,
dan is het des te knapper dat het kampioenschap al in de negende wedstrijd tegen ATC
Nijmegen werd behaald.
In Nijmegen werd de degradant uit de 2e divisie, voor de tweede keer met grote cijfers versla-
gen waardoor de bloemen, in aanwezigheid van een 25-tal supporters, uitgereikt konden
worden.
Komend seizoen moet er in de 2e divisie zeker een tandje bij gezet worden maar met spelers
die niet vies zijn van het spelen van lange rallies zal er zeker strijd geleverd gaan worden.

Toekomst 1 kampioen in de 3e divisie
 vlnr::Jaapvan Hummel, Tom Bleumink, Tonnie Heijnen en Erik Ernst
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Najaarscompetitie  2012 in beeld...  (5)

Afgelopen zaterdag (03-11-2012) werd Chris Schuiling door het eerste herenteam van De
Toekomst (Tonnie Heijnen, Erik Ernst, Jaap van Hummel en Tom Bleumink) in het zonne-

tje gezet.
Chris verzorgde elke thuiswedstrijd het eerste herenteam en de tegenstanders een warme
maaltijd.

Toekomst 1 bedankt Chris Schuiling

 Concluderend: met maar liefst vier kampioensteams en slechts twee degradanten mogen
we terug kijken op een geslaagd seizoen.
Namens de Technische Commissie wil ik eindigen met het nogmaals feliciteren van alle
kampioensteams en hen heel veel succes wensen de komende competitie op een hoger
niveau. Uiteraard ook alle overige teams veel succes gewenst en laten we hopen dat we dit
succes komend seizoen kunnen evenaren of verbeteren. De kansen zullen in ieder geval
stijgen aangezien we kunnen berichten dat er een nieuw team bij komt, waardoor het totaal
zal groeien naar 17 teams.

Namens de Technische Commissie: Ronald Swaters
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Najaarscompetitie 2012  Senioren (1)

Landelijk Heren 3e divisie - Poule H
De Toekomst 1 10 - 74
ATC Nijmegen 1 10 - 54
BKS/Sittard 1 10 - 48
Landgraaf 1 10 - 46
SVE 1 10 - 41
SV Red Star '58 1 10 - 37

Hoofdklasse - Poule A
Entac 1 7 - 52
Torenstad 1 7 - 43
De Veluwe 2 7 - 37
Kampenion 1 7 - 36
Tafelten Zwolle 3 7 - 35
Rijssen 1 7 - 31
De Toekomst 2 7 - 31
Tafelten Zwolle 4 7 - 15

Hoofdklasse - Degradatie poule
Tafelten Zwolle 3 10 - 61
De Toekomst 2 10 - 49
Rijssen 1 10 - 43
Tafelten Zwolle 4 10 - 19

Promotieklasse - Poule A
DTV '84 1 7 - 47
Wijk 16 1 7 - 41
De Toekomst 3 7 - 39
Blauw-Wit 3 7 - 34
HTTV 1 7 - 34
De Trefhoek 1 7 - 32
Effekt '74 2 7 - 28
Tafelten Zwolle 5 7 - 25

Promotieklasse - Promotie poule A1
DTV '84 1 10 - 65
De Toekomst 3 10 - 59
Wijk 16 1 10 - 55
Blauw-Wit 3 10 - 42

2e klasse - Poule H
Blauw-Wit 4 10 - 71
De Toekomst 4 10 - 61
De Brug 5 10 - 53
Overa 1 10 - 45
Futura 1 10 - 39
Trias 6 10 - 31

Persoonlijke result aten  De Toekomst 1
J. van Hummel (Jaap) 18  13   72%
T. Heijnen (Tonnie) 27  22   81%
L.A. Ernst (Erik) 27  22   81%
T. Bleumink (Tom) 15   9    60%

Persoonlijke result aten  De Toekomst 2
M. Adolfsen (Marten) 21  10   48%
F. Bruggeman (Frank) 21   9    43%
G. van Zwieten (Guido) 21   9    43%

Persoonlijke result aten  De Toekomst 2
R. Beelen (Remi) 3   3    100%
F. Bruggeman (Frank) 9   6      67%
M. Adolfsen (Marten) 9   4      44%
G. van Zwieten (Guido) 6   3      50%

Persoonlijke result aten  De Toekomst 3
P.W. van de Weerthof (Paul) 15  13   87%
R.P. Swaters (Ronald) 18  14   78%
J.J. de Boer (Jeroen) 15   5    33%
J. Hofland (Jolanda) 15   2    13%

Persoonlijke result aten  De Toekomst 3
P.W. van de Weerthof (Paul)  8    7    88%
J.J. de Boer (Jeroen)  6    4    67%
R.P. Swaters (Ronald)  6    4    67%
J. Hofland (Jolanda)  6    1    17%

Persoonlijke result aten  De Toekomst  4
G. Oudt (George) 27  25   93%
B. Bosch (Boris) 30  20   67%
M. Fleming (Marlies) 18    6   33%
R. Broeke (Reint) 12   0     0%
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2e klasse - Poule B
Tafelten Zwolle 7 10 - 71
Heino 2 10 - 68
De Veluwe 5 10 - 52
Swift (D) 3 10 - 45
De Toekomst 5 10 - 44
Shot '78 1 10 - 20
3e klasse - Poule I
De Toekomst 6 10 - 74
Twekkelerveld 5 10 - 67
Match Point 68 2 10 - 47
Holten 2 10 - 47
Swift (D) 4 10 - 33
Wijk 16 4 10 - 32

3e klasse - Poule P
De Trefhoek 2 10 - 81
Vitesse '35 3 10 - 61
Borne 1 10 - 54
Blauw-Wit 5 10 - 42
De Toekomst 7 10 - 42
Twekkelerveld 4 10 - 20

3e klasse - Poule L
De Brug 6 10 - 60
Olympia (G) 3 10 - 60
Effekt '74 5 10 - 54
Tafelten Zwolle 12   9 - 48
Trias 8 10 - 40
De Toekomst 8   9 - 28

4e klasse - Poule P
De Toekomst 9 10 - 62
Vitesse '35 5 10 - 54
Smash 2000 4 10 - 53
Entac 6 10 - 45
DTS 9 10 - 44
NSH 2 10 - 42

4e klasse - Poule K
De Toekomst 10 10 - 77
MTC 3 10 - 55
DVO 83 2 10 - 50
Olympia (G) 4 10 - 44
Brookshoes 3 10 - 40
Rijssen 3 10 - 34

Najaarscompetitie 2012  Senioren (2)

Persoonlijke result aten  De Toekomst  5
M. Egbers (Mirko) 27  14   52%
F.P. Snijder (Frans) 18   8    44%
S. Bouck (Sandra)   9   4    44%
J. Veldmaat (Jochem)   9   4    44%
E. Driessen (Erwin) 27   6    22%

Persoonlijke result aten  De Toekomst  6
S. Beekman (Sjako) 30  26   87%
J.B.H. Schoolderman (Jan) 30  23   77%
R.J. van Mourik (Ronald) 30  19   63%

Persoonlijke result aten  De Toekomst  7
E.J. Pater (Emmy) 30  18   60%
S. Schoolderman (Sander) 27  11   41%
M. Boot (Mark) 27    6   22%

Persoonlijke result aten  De Toekomst  8
R. Otten (Richard) 24  13   54%
G.J. Bouwmeester (Jan) 27    7   26%
J.J.J. Hoffman (Jeroen) 21    5   24%
W. Wilgenhof (Wim)   6    0    0%

Persoonlijke result aten  De Toekomst 9
J. Schrijver (Jan) 30  24   80%
A. Horstman (Arend) 24  16   67%
G.W.J. Hofland (Gerrit) 24  13   54%
R. Knippen (Rino) 12   2   17%

Persoonlijke result aten  De Toekomst  10
R. Veninga (Richard) 24  22   92%
W.N. Horstman (Nico) 21  18   86%
R. Boesveld (Raymond) 24  19   79%
H.C. Franssen (Henk) 18    9   50%
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4e klasse - Poule H
Overa 2 10 - 73
Warnsveld 4 10 - 61
De Toekomst 11 10 - 59
Torenstad 5 10 - 52
Gorssel 2 10 - 31
Gelvandria 4 10 - 14*
5e klasse - Poule O
HATAC 7 10 - 64
ISV 1 10 - 60
Twekkelerveld 7 10 - 43
De Toekomst 12   9 - 41
Vitesse '35 10   9 - 35*
DVO 83 3 10 - 27

6e klasse - Poule G
Swift (D) 10 10 - 84
Olympia (G) 6 10 - 69
De Toekomst 13 10 - 51
MTC 5 10 - 33
De Toekomst 15   9 - 29
Wijk 16 11   9 - 14*

6e klasse - Poule E
De Tubanten 1 10 - 68
Thibats 3 10 - 65
De Toekomst 14 10 - 63
De Toekomst 16 10 - 40
Entac 11 10 - 35
HATAC 9 10 - 29

6e klasse - Poule G
Swift (D) 10 10 - 84
Olympia (G) 6 10 - 69
De Toekomst 13 10 - 51
MTC 5 10 - 33
De Toekomst 15   9 - 29
Wijk 16 11   9 - 14*

6e klasse - Poule E
De Tubanten 1 10 - 68
Thibats 3 10 - 65
De Toekomst 14 10 - 63
De Toekomst 16 10 - 40
Entac 11 10 - 35
HATAC 9 10 - 29

Najaarscompetitie 2012  Senioren (3)

Persoonlijke result aten  De Toekomst  1 1
P.A.J. Beening (Peter) 18  15   83%
H.G.J. Mogezomp (Gert) 27  16   59%
W.J. Klein Baltink (Wim) 15    8   53%
R.B. Jorritsma (Rob) 24  10   42%

Persoonlijke result aten  De Toekomst  12
W.J. Voelman (Wim) 21  11   52%
A. Hofland-Franssen (Alie) 27  14   52%
J.C. ten Bokkel (Cor) 27  11   41%

Persoonlijke result aten  De Toekomst 13
C. Wenneker (Chris) 17  13   76%
M. Schepers (Marco) 23  15   65%
M. Nekkers (Marcel) 14    7   50%
R. Zieverink (Remco) 18    8   44%
C.J. Schuiling (Chris) 12    1     8%

Persoonlijke result aten  De Toekomst  14
A. Pater (Arie)   9    8   89%
E. Eilers-Kraan (Erna) 24  18   75%
L.H. Halsema (Laus) 27  17   63%
J. Stokvisch (Joop) 27  12   44%

Persoonlijke result aten  De Toekomst   15
A. Enterman (Albert) 18    8   44%
A.J. Harkink (Ab) 21    8   38%
J.G.B. van de Lande (Hans) 21    7   33%
G.H. Brunsveld (Gerrit) 21    4   19%

Persoonlijke result aten  De Toekomst  16
T.J.A. Wensing (Theo)   9    9  100%
E. Kamphuis (Erik)   9    6   67%
J.B. Vos (Jacqueline) 12    5   42%
K. Munk (Kaj) 27  10   37%
G. Zeelte (Geert) 27    5   19%
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De Toekomst dendert 2e divisie binnen

Afgelopen zaterdag werd op één na laatste competie-wedstrijd, uit tegen de naaste achter
volger  A.T.C.- Nijmegen wederom met de klinkende cijfers van 7-3 gewonnen.

Onder begeleiding van een 25-tal supporters, reisde het 1e herenteam van de Lochemse
Tafel Tennis Club De Toekomst naar Nijmegen.
Het doel was minimaal 3 punten te scoren daarmee zou het kampioenschap een feit zijn. De
Lochemers overrompelden hun tegenstander meteen en binnen no time was het al 3-0 voor
de mannen van De Toekomst.
De wedstrijd werd onderbroken om alle felicitaties en bloemen in ontvangst te nemen. Na een
4-0 voorsprong leek het of de wedstrijdspanning bij de mannen uit Lochem verdween. Erik
Ernst verloor van Daan Heijmen en verloor Tonnie Heijnen van Cor Hartogs.

Verder liet het team van de Toekomst het niet komen en werd het 5-2 voor De Toekomst,
daarop verloor Jaap van Hummel zijn partij van Fons van Workum.
Het slotakkoord was weer voor de Lochemers zodat een eindstand van 3-7 in het voordeel
van De Toekomst op het bord verscheen.
Volgende week rest nog 1 uitwedstrijd naar het verre Landgraaf alhoewel dit een wedstrijd zal
worden om des keizers baard.

Eind januari 2013 zullen de mannen uit Lochem een poging wagen om ook in de 2e divisie
een positief resultaat neer te zetten.
De officiële huldiging van het team  zal plaatsvinden tesamen met de andere 3
kampioensteams van De Toekomst  op de nieuwjaarsreceptie op 4 januari a.s. in de kantine
van de Jan Wissink-hal, Koedijk 64 in Lochem. Aanvang 20.00 uur.
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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
Raymond Boesveld 0573-259499
Marco Schepers 0573-259704
Nico Horstman 0575-517667

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

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

Bestuurs- en commissieleden

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

Kascommissie:  (ovv: Sandra Schepers)
Theo Beening
Henk Brinkerink 0573-254676
Sandra Bouck (reserve) 0573-256420

Recreantencommissie:  (ovv: Sandra Schepers)
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)
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
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Ledenmutaties Ledenmutaties

Nieuwe leden van de T oekomst:
Lienke Freriks
geboren: 17-09-1954
 Noorderbleek 43
7241 BR, Lochem
06 45354704
mail.:
lienkefreriks@hotmail.com

Aleck Boeijink
07-08-2003, Koedijk 27 A
7241CL, Lochem
tel.: 0573 256726, email: joyce@boeijink.nl

Tess Stroeve
geboren: 10-06-2007
Rosmolenstraat 11
7241 VP, Lochem
tel: 0573257004 mobiel: 0620630624
Email: marcelstroeve@hotmail.com

Jessa Buijnink geb.: 27-6-2002
Het Nijhof 42, 7522 AE Enschede
tel.: 053 4345184 / 0653250493
mail: martijn.buijnink@gmail.com

Rinze Roseboom geb.: 09-10-2001
Pr. Margrietlaan 28, 7242 GC Lochem
tel.: 0573 259149
mail: roseboom4@hotmail.com

Verhuisd
Jeugdlid Anouk Appelo is verhuisd en heeft
een nieuw adres:
Jacob van Ruysdaellaan 7
7242 DN Lochem ( mob nr.: 0652540786)

Opzeggingen:
Tine Leemkuil.
 Vanwege haar gezondheid kan zij helaas
niet langer actief aan onze vereniging
deelnemen.

Ellen Simmelink heeft als lid van de Toe-
komst bedankt

Nanni Ngutra

Rieks van den Berg

Copy voor het clubblad

Gaarne per e-mail: redactie@lttcdetoekomst.nl
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Team 1 2e divisie Zaterdag
`:L.A. Ernst 3303978 255801
T. Bleumink 2993518 06-51328918
T. Heijnen 3385174
J. van Hummel 3647819 074-2778497

Team 2  Hoofdklasse Vrijdag 1
F. Bruggeman 3640427 0548-361667
M. Adolfsen 3521291 256067
G. van Zwieten 3194832 257823
R. Beelen 2773007 06-14492744

Team 3 Promotieklasse Vrijdag 1
R.P. Swaters 1963463 253022
P.W. van de Weerthof 2827424 254747
J.J. de Boer 3820409 0575-546625
J. Hofland 3820394 255801

Team 4 2e Klasse Vrijdag 2
 R. Broeke 2083795 253652
P.A.J. Beening 3714438 --geheim--
M. Fleming 2674091 06-57943093
B. Bosch 3590509 250145

Team 5  2e Klasse Maandag 1
J.B.H. Schoolderman 3007255 252311
S. Beekman 3608239 0575-570082
R.J. van Mourik 3554626 0545-274919

Team 6  3e Klasse Vrijdag 1
E.J. Pater 3712525 06-30076614
S. Schoolderman 3961027 06-20401004
M. Boot 3961035 06-51805534

Team 7 3e Klasse Maandag 1
A. Horstman 108052 253837
J. Schrijver 237924 257744
G.W.J. Hofland 1102601 251216

Team 8 3e Klasse Vrijdag 2
E. Driessen 1909930 471200
M. Egbers 2672366 0545-293559
S. Bouck 2282488 256420
F.P. Snijder 2205931 254961
J. Veldmaat 2921286 06-41838474

Team 9 3e Klasse  Vrijdag 1
H. Franssen 3133967
R. Boesveld 3554799
N. Horstman 3061801 0575-517667
R. Veninga 3456103 459297

Team 10 4e Klasse Vrijdag 2
W. Wilgenhof 813209 251821
J.J.J. Hoffman 2083779 258859
R. Otten 2083753 258277
J. Bouwmeester 2623765 252678

Team 11 4e Klasse Vrijdag 1
G. Mogezomp 3793165 258655
W.J. Klein Baltink 3061885 0575-545472
M. Zonneveld  3712208
R.B. Jorritsma 3133420 259193

Team 12  4e aanvraag Vrijdag 2
J. van Zuthem  956975 459750
T.J.A. Wensing  3519799 459108
M. Knippen 2024296 0575-552551

Team 13 5e Klasse Maandag 1
J.C. ten Bokkel 1956725 06-40367128
A. Hofland-Franssen  1789819 251216
W.J. Voelman 1732642 252659

Team 14 5e  aanvraag Vrijdag 2
E. Eilers-Kraan 2828226 252703
L.H. Halsema 3853135 459695
A. Pater 3061330
J. Stokvisch 3521160 250991

Team 15  6e Klasse Vrijdag 1
C.J. Schuiling 3007865 258813
C. Wenneker 2772344 256260
R. Zieverink 3961019 250948
M. Nekkers 4003474
M. Schepers 4001448 259704

Team 16  6e Klasse Maandag 1
A. Enterman 3193585 471266
A.J. Harkink 3831353 254742
G.H. Brunsveld 3831337 254644
J.G.B. van de Lande 1762697

Team 17  6e Klasse Vrijdag 2
K. Munk 4027672
J.B. Vos 3007734 06-41735882
E. Kamphuis 3979088 257467
G. Zeelte 3519799
M. Bisschop

Teamindeling Senioren voorjaar 2013
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Verslag ledenvergadering club van 100

De ledenvergadering van de club van 100 werd gehouden op 8 november en aansluitend was
er een bier en wijn “proeverij” (red.).

Na één korte voorleesvergadering van de Organisatie, waarin alle aanwezigen zich vrij
goed konden vinden in de verdeling van de “lusten” en de “lasten”, konden we eindelijk

beginnen waar de meeste aanwezigen voor gekomen waren:

Het proeven van diverse alcoholische versnaperingen.

De Organisatie was zoals bekend in de vertrouwde handen van een drietal club coryfeeën,
die garant staan voor een gezellige en vooral zinvolle invulling van elk, door hen georgani-
seerd evenement.
De voorzitter Jan W. bekend om zijn korte bondige toespraken en zijn ongeëvenaarde finan-
ciële inbreng,
Secretaris Chris  W. die naast zijn uitstekende voorleeskwaliteiten veel gewicht in de schaal
brengt met zijn niet aflatend organisatievermogen en natuurlijk  Willem W. die naast, zijn
“helaas” niet vertoonde zangkwaliteiten, in ieder geval vrij goedkoop aan heerlijke kaas kon
komen, die door de vele aanwezigen steeds met luid applaus gretig werd verorberd.

De proeverij zelf werd uitstekend verzorgd door Hans P. Korendijk samen met zijn zoon,
vermoedelijk net in het bezit van een broodnodig rijbewijs, omdat Pa met graagte voordeed
hoe we de diverse bierbrouwsels en wijntjes moesten proeven.
De eerste serie was een vijftal bieren oplopend in kleur en sterkte, doch allemaal prima drink-
baar, waardoor het meeste vocht keurig doorgeslikt werd en er weinig werd weggegooid.
Uiteraard was er af en toe wel verschil van mening over de diverse smaken, doch dit leidde
voorshands nog niet tot een handgemeen alhoewel de stemming wel gelijke tred hield met het
oplopende alcoholpercentage.

De tweede serie bestond uit een aantal witte en rode wijnen eveneens oplopend in kleur,
sterkte en prijs, want goede smaak dient betaald te worden.
Ook de wijnen waren allemaal goed van smaak en vooral de laatste Tarapaca Merlot schijnt
met de hand geplukt te worden door jonge ongetrouwde vrouwen en die wetenschap kwam
de smaak zeer ten goede en noopte de schrijver van dit epistel tot de aanschaf van enkele
flessen en inderdaad ook thuis smaken ze uitstekend.
Waar sommige van de vrouwen en een enkele man al afgehaakt waren bij het proeven van de
laatste wijnen, maakte het de meesten niet meer zoveel uit wat ze voorgeschoteld kregen en
smaakte alles lekker.

Al met al weer een goed georganiseerde en gezellige avond met een behoorlijke opkomst.
Hulde voor De Organisatie.

Frans Snijder
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Trainingsrooster & Activiteiten Recreanten

Trainingsrooster & Activiteiten Recreanten (woensdag) 1e helft 2013

02 jan. Vrij spelen.
04 jan. Nieuwjaarsreceptie aanvang 20.00 uur
09 jan. Henk Franssen
16 jan. Nico Horstman
23 jan. Henk Franssen
30 jan. Frans Snijder

06 febr. Henk Franssen
10 febr. Winterwandeltocht door Verwolde en Stamppottenbuffet
13 febr. Richard Veninga
20 febr. Henk Franssen
27 febr. Jochem Veldmaat

06 mrt. Henk Franssen
13 mrt. Frans Snijder
20 mrt. BEN WENNEKER – BOKAAL voorrondes aanwezig 20.15 uur
27 mrt. Richard Veninga
29 mrt. PAASKAARTEN aanvang 20.15 uur

01 apr. PAASBRUNCH aanvang 11.00 uur (geen grap)
03 apr. BEN WENNEKER – BOKAAL finales aanwezig 20.15 uur
10 apr. Henk Franssen
17 apr. Jochem Veldmaat
24 apr. Henk Franssen

01 mei Nico Horstman
08 mei GESLOTEN KEIDAGEN
15 mei Henk Franssen
22 mei Richard Veninga
29 mei Henk Franssen

05 juni Vrij spelen
12 juni vrij spelen
19 juni vrij spelen
26 juni vrij spelen

03 juli vrij spelen
10 juli vrij spelen
17 juli Seizoenafsluiting + Vrij spelen

(wijzigingen voorbehouden)
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Sinterklaas op bezoek bij de ALTC (1)

Woensdagavond 28 november was door Sinterklaas uitgezocht om samen met zijn
Pieten een bezoek te brengen aan de spelers en vrijwilligers van de ALTC.

De Sint had bedacht dat hij ditmaal in een kruiwagen naar binnen gereden zou worden.
Maar op het laatste moment gaf hij één van zijn Pieten de opdracht om in de kruiwagen
plaatst te nemen en deze werd dus door Sinterklaas naar binnen gereden.

De pakjes Pieten hadden alles al voorbereid zodat de Sint gelijk kon beginnen met het
uitdelen van de pakjes.
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De twee pieten haalden op verzoek van de Sint steeds weer iemand naar voren waar hij dan
een gesprekje mee had en het cadeau kon overhandigen.
Een aantal dames kreeg het verzoek om te vertellen hoe het was geweest in de Apenheul en
of de koffie wel gesmaakt had.

Iet Wissink kreeg nog een extra pakket van de Sint.
Zij kreeg namelijk een grote zak vol met plastic bakjes om de restjes van het eten in te doen
na een buffet of iets anders. Iet houd niet van weggooien, de Sint ook niet, maar wel van
uitdelen en zo had ze weer genoeg bakjes om restjes in te doen.

Sinterklaas op bezoek bij de ALTC (2)
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Het was weer een heel gezellige avond waar weer onder de muzikale begeleiding van Gerrit
Hulshof op zijn accordeon werd meegezongen.
Maar aan alles komt een eind, ook het bezoek van Sinterklaas, die het heel erg prettig had
gevonden en beloofde samen met zijn Pieten volgend jaar weer te komen.
Daarna nam Sinterklaas zelf plaats in de kruiwagen en onder het zingen van “Dag Sinter-
klaasje” werd hij door één van zijn Pieten de zaal uitgereden.

Gerrie

Sinterklaas op bezoek bij de ALTC (3)
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Nieuw weekblad in gemeente Lochem

Per 26 september 2012 is de gemeente Lochem een nieuw weekblad rijker.  Weekblad In
de Kijker verschijnt vanaf 26 september 2012 om de week op woensdag (in de oneven

weken) in de gehele gemeente Lochem.

Weekblad In de Kijker wordt in een oplage van 14.996 stuks verspreid in:

•    Lochem •    Laren •    Barchem •    Almen
•    Eefde •    Epse •    Exel •    Gorssel
•    Harfsen •    Joppe •    Kring van Dorth

In de Kijker is opgezet door Toekomst lid Sandra Schepers.
Zelf zegt ze over het nieuwe weekblad:
Het Weekblad In de Kijker verschijnt voorlopig nog om de twee weken. Maar is een nieuw
huis-aan-huisblad binnen de gemeente Lochem niet  te veel van het goede?
Wij vinden van niet.

In de eerste plaats verschijnt  al sinds een paar jaar het huis-aan-huis blad De Groene
Graafschapskrant niet meer.
Ondanks dat dit blad toch een geheel eigen plaats had veroverd, is de lege plek nooit opge-
vuld.
Verder is het zo, dat dankzij het digitale tijdperk voor verenigingen het heel simpel is in een
paar seconden berichten en foto’s naar meerdere kranten te zenden.
Voor de PR van de verenigingen is dat inderdaad wel de gemakkelijkste oplossing.

Het gevolg is wel dat dezelfde artikelen in meerdere bladen verschijnen.
Voor de lezer is dat vrij  irritant. Hoe vaak hoor je niet:  “Als je de eerste krant hebt gelezen,
dan hoef je anderen niet meer in te zien”. Dat is heel frustrerend om te horen, wanneer je bij
een huis-aan-huisblad werkt. Ook  voor de adverteerders wordt  het zo minder aantrekkelijk.

De bedoeling van In de Kijker is te proberen een eigen sfeer aan de krant te geven.
Natuurlijk ontkomt ook In de Kijker er niet aan dat er “dubbel” wordt geplaatst.
In de Kijker wil echter toch proberen zoveel mogelijk eigen verhalen binnen te halen.

(bron:www.weekbladindekijker.nl)

De Toekomst feleciteert bij deze Sandra en haar team met het verschijnen van dit blad en zal
proberen in de kijker te voorzien van exclusieve kopij en hoopt op een goede samenwerking.
In de eerste editie stond al een artikel van De Toekomst .
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Najaarscompetitie 2012  Jeugd

5e klasse - Poule F
De Toekomst 1 8 - 69
Swift (D) 5 8 - 45
Torenstad 6 8 - 32
Gorssel 1 8 - 28
ETTV 1 8 - 26

5e klasse - Poule G
Wijk 16 1 8 - 58
DSC 1 8 - 53
De Toekomst 2 8 - 51
Swift (D) 6 8 - 26
Wijhe 2 8 - 12

Startercomp - Poule A
De Trefhoek 4 4 - 16
De Trefhoek 3 3 - 14
Gorssel 2 5 - 14
Heino 3 3 -  8
Trias 6 5 -  7
De Toekomst 3 4 -  1

5e klasse - Poule F
J. Schrijver (Jeroen) 18  18  100%
J.A. Coree (Jesse) 21  20   95%
R. Rappard (Rico) 18  15   83%
R.F. Fransen (Rogier) 15    8   53%

5e klasse - Poule G
E. Mogezomp (Ellen) 24  19   79%
E. Ernst (Emine) 24  19   79%
A. Ceyhan (Ayten) 24    7   29%

Startercomp - Poule A
L. Munk (Levi)   8    1    13%
F.S. Ernst (Fabian)   8    0     0%
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Toekomst 1 jeugd kampioen (5e klasse)

Op zaterdag 24 november 2012 veroverde het eerste jeugdteam van de Toekomst het
kampioenschap in de 5e klasse in de afdeling Oost. In het succesteam spelen van De

Toekomst : Rogier Franssen, Jesse Corree, coach Pieter Corree, Jeroen Schrijver en Rico
Rappard.

Toekomst 1 kampioen:

vlnr: Rogier Franssen, Jesse Corree, coach Pieter Corree, Jeroen Schrijver en Rico
Rappard.

(foto: Alma Rappard).
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25e  jeugdlid

Tafeltennisvereniging L.T.T.C. De Toekomst verwelkomde onlangs haar 25ste jeugdlid.

De Lochemse tafeltennisclub die een jaar geleden groei en behoud van het aantal jeugdleden
als één van de belangrijkste speerpunten binnen haar beleid bombardeerde, lijkt hiermee
geslaagd in haar opzet.
Romy Stroeve (7) kreeg uit handen van trainer Erik Ernst een table stars-shirtje van de Neder-
landse Tafeltennis Bond cadeau met een chinees opschrift.

Dit najaar benadert L.T.T.C. De Toekomst opnieuw de Lochemse basisscholen met de vraag
of zij een gymles mogen verzorgen voor de groepen 3,4 en 5.
Tijdens de gymles maken leerlingen - via het table stars project - op een speelse wijze kennis
met de tafeltennissport. Aan de hand van verschillende oefeningen ‘trainen’ ze de fijne moto-
riek, gaan ze aan de slag met oog-hand coördinatie én mogen ze uiteraard zelf een balletje
slaan. Kinderen die het leuk vinden eens te komen tafeltennissen, kunnen terecht op
maandagmiddag van 16.15 tot 17.30 uur en donderdagavond van 18.00-19.15 uur
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Onze jeugdafdeling heeft op het moment zo’n 25 jeugdleden (waarschijnlijk zijn het
er nu alweer meer). En dát moest gevierd worden met een gezellig avondje bowlen
bij Bousema in Lochem.

De avond stond gepland op de allerlaatste speeldag van de najaarscompetitie. Nadat zowel
team 1 als team 2 een 10-0 winst boekte en team 3 al een gezellige bijeenkomst had met de
hele starterscompetitie bij Wijk 16, zijn we met z’n allen  (jeugd, coaches, trainers en overige
betrokkenen) naar Bousema vertrokken.

Terwijl onze jeugdleden keken naar de bowlingkunsten van een andere groep, kwam Sinter-
klaas ineens binnenvallen met een zwarte piet. Iedereen kreeg wat pepernoten uit de zak van
piet en luisterde aandachtig naar wat de Sint te vertellen had. Het eerste team werd naar
voren geroepen en door de Sint gefeliciteerd met hun kampioenschap. Ook de giechelmeiden
Tessel, Silke en Romy, team 2 en 3 én ons jongste jeugdlid Tess (5 jaar oud!) mochten even
een handje geven aan de Sint. Piet deelde ondertussen aan alle kinderen een chocoladeletter
en een gedicht uit. En nadat de Sint was uitgezwaaid, kreeg iedereen patat met een frikandel
of kroket.

Daarna mocht onze jeugd eindelijk bowlen. De één deed het mét hekjes, de ander zonder.
Maar stuk voor stuk gooiden ze er lekker op los onder toeziend oog van de aanwezige vol-
wassenen. Na een uurtje bowlen, waren de meesten moe gegooid en was het tijd om naar
huis te gaan. Met nog rode wangen van de inspanning, een ijsje op de vuist gingen ze mee
met hun ouders. Helemaal opgeladen voor nieuw seizoen met véél tafeltennis!

Allemaal hartstikke bedankt voor jullie komst! Het was leuk. Wij hebben genoten en
zo te zien jullie ook. Op naar de volgende gezellige activiteit!!

Marten Adolfsen

Viering 25e  jeugdlid

 (21-10-2012)
Zaterdagmorgen om kwart over zes ging mijn wekker.
Vandaag had ik het toernooi in Hoorn en moest  ik om kwart over zeven bij de Toekomst zijn.
Samen met Rogier en coach Boris vertrokken we richting Hoorn.
Helaas heb ik alle twee wedstrijden in de poule verloren, maar ik had wel lekker gespeeld.
Na de poulewedstrijden kwam ik in de troostronde, de eerste wedstrijd won ik. Toen moest ik
tegen Rogier, die won ik ook. In de kwartfinale verloor ik.
En toen gingen we terug en ik vond het heel leuk om samen met Rogier en Boris op stap te
zijn.

Boris bedankt voor het coachen. Ik vond het erg leuk!
Rico Rappard

Verslag ranglijsttoernooi in Hoorn
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Ranglijsttoernooi in Hoorn door Emine Ernst

Ik stond om half 7 op. Dus het was snel op staan.
Na een tijdje kwam Ellen. Jammer genoeg was Jesse ziek.

Het duurde best lang  voordat  we er  waren.
Toen begonnen de wedstrijden.
Ellen won de eerste twee wedstrijden. De derde verloor ze van de latere winnaar van  het
toernooi. Ellen is als 2de geëindigd. Zij kwam in het hoofdtoernooi.
Daar  verloor ze en Ellen was helaas klaar.

Emine won ook de eerste wedstrijd van het toernooi.
Emine verloor de twee volgende wedstrijden. Zij kwam in de troostronde.
Ze hoefde de eerste niet te spelen. Wegens een blessure van de tegenstander.
Daarna won ze er een in 3 games.  Toen kwam ze in de finale. De eerste won ze met 3-11.
Daarna won ze weer maar nu met 1-11. De laatste won ze ook met 3-11.
Zo is zij eerste geworden in het troosttoernooi en hebben Ellen en Emine er een leuke dag
van gemaakt.

Emine Ernst

Emine wordt eerste in de troostronde
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Verslag Dag van het talent (1)

Zondag 11 november vond de Landelijke Dag van het Talent plaats op sportcentrum
Papendal in Arnhem. L.T.T.C.

De Toekomst deed mee met maar liefst negen jeugdleden. Allemaal welpjes (geboren in 2002
of later). Zij kregen met z'n allen in de grote sporthal een warming-up (en na afloop een
cooling down) van Yana Timina.

vlnr: Mette Emine Romy Jesse Justin Fabian Koen Wilmer Levi

Warming-up door Yana Timina



Toekomst Meppers december 2012

46

Ook konden ze daar kijken hoe twee talentvolle jeugdspeelsters trainden op Papendal én
mochten ze een handtekening scoren bij een speelster uit het Nederlands tafeltennisteam: Li
Jiao.
Natuurlijk moesten de kinderen zelf ook flink zweten.
Zij werden afwisselend getest op verschillende onderdelen zoals oog-hand coördinatie, snel-
heid en behendigheid met bal en hoogspringen.
De resultaten van die testen worden gebruikt in een wetenschappelijk onderzoek naar talent-
herkenning bij jonge sporters.
Naast het testgedeelte was er ook volop ruimte voor tafeltennis.
Er werd een toernooi gespeeld waarbij de kinderen op leeftijd werden ingedeeld. Emine Ernst
van onze vereniging werd uiteindelijk eerste bij de meisjes.
Een prima prestatie. Jesse Corree eindigde met een 11de plek als hoogste Toekomstspeler
bij de jongens.
Alle spelers kregen een oorkonde én mochten hun T-shirt compleet met rugnummer mee
naar huis nemen.

Kinderen die graag willen weten hoe ze hebben gescoord op de verschillende onderdelen,
kunnen dit nalezen op het prikbord in de hal.

Verslag Dag van het talent (2)

Uitreiking oorkonde aan Toekomst jeugdlid Wilmer van der Giesen
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Aankondiging clubkampioenschappen
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