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Zoals jullie in het vorige clubblad hebben kunnen lezen is Bart opgehouden met het maken
van het clubblad. Van 2007 t/m het eerste nummer dit jaar heeft hij 24 clubbladen ge-

maakt.

Ik denk dat ik namens alle leden kan spreken door hem te bedanken voor alle inzet inzake het
clubblad de afgelopen 6 jaar.

Onlangs ben ik gebeld door een persoon die de taak van Bart over wil gaan nemen. Jonn van
Zuthem is daartoe bereid gevonden, al zou ik niet weten waar hij die tijd vandaan gaat tove-
ren. In de tussenliggende periode (voorafgaand aan het uitkomen van het nummer dat nu voor
je ligt) heb ik eenmalig deze taak op mij genomen. In eerste instantie was het plan om Jonn
meteen een cursusje te geven echter de tijd ontbrak mij door onder andere de verkoop van
een huis, het verhuizen en de werkzaamheden in mijn nieuwe huis en alle rompslomp die
daarbij komt kijken. Tussen alle bedrijven door is dan ook dit nummer (2 weken later dan
gepland) tot stand gekomen.

In dit nummer lijken de gevolgen van de crisis zichtbaar doordat een aantal adverteerders
heeft afgehaakt. De adverteerders (Cosmo, Rapitext en Lenselink) worden in ieder geval
bedankt voor de financiële steun die ze de afgelopen jaren in de vorm van een advertentie
hebben gegeven. Doordat er bijna 2 advertentie pagina’s minder zijn gaf dit wel de ruimte om
alle stukken van de afgelopen periode te plaatsen. Zo kun je lezen dat we nog steeds een erg
levendige vereniging zijn en waarbij onder andere een aantal acties op touw zijn gezet om
geld binnen te halen (denk hierbij aan de collecte t.b.v. Fonds gehandicaptensport en de
verloting die is georganiseerd t.b.v. de verbouwing van de accommodatie).

Ook is in dit nummer te lezen dat we een Nederlands kampioen in ons midden hebben en dat
er weer een persoon een groot toernooi in het buitenland heeft gehad en daarbij ook in de
prijzen viel. (Onlangs ben ik namens Special Olympics Nederland in Polen geweest voor een
tafeltennis coach seminar, wellicht daarover in het komende clubblad een verslag.)

In dit nummer staan ook de standen van de afgelopen competitie en de indeling van de
najaarscompetitie 2013.

Wat je in dit nummer niet zult lezen is een verslag van de Nacht van De Toekomst. Helaas is
deze vanwege te weinig belangstelling niet door gegaan. Ook waren er te weinig opgaven
voor de paasbrunch waardoor deze ook geen doorgang kon vinden. Het paaskaarten is
uiteindelijk niet doorgegaan vanwege een grote stroomstoring in een deel van de gemeente
Lochem, waaronder de Jan wissinkhal. Een affiche voor de uitwisseling met Stedebroec mist
ook doordat men bij Stedebroec niet op voldoende deelname mocht rekenen. Jammer voor
de organisatie en de Lochemse deelnemers die er wel weer zin in hadden. (Wellicht volgt er
volgend jaar nog een herkansing...).

Ik wens iedereen veel leesplezier en een hele prettige vakantie en ik wens Jonn alvast succes
met het maken van het komende clubblad (welke hopelijk maandag 23 september bij de
drukker zal liggen).

Mirko Egbers

Redactioneel



juli 2013Toekomst Meppers

3

Sportvloer

Zoals jullie ongetwijfeld weten is het bestuur al geruime tijd bezig met plannen voor de
vervanging van de vloer in de grote hal. Voor de aanleg van een nieuwe, multifunctionele

sportvloer die minstens 25 jaar meegaat, hebben we vorig jaar al 10.000 euro uit het
Coöperatiefonds van de Rabobank toegezegd gekregen.

Dit vloerproject heeft een bouwtechnisch en een financieel aspect. De voorbereiding van het
technisch gedeelte, waarbij wij lang hebben geworsteld met de vraag ‘wat te doen met de
ondervloer?’, is inmiddels afgesloten. We gaan bij de aanleg uit van een zogeheten ‘worst
case scenario’. Meerdere onafhankelijke experts hebben verklaard dat, willen we verzekerd
zijn van een lange levensduur, de gehele sportvloer (dus ook de centimeters dikke zand-
cementen ondervloer) vervangen moet worden. Dit betekent dat er tijdens de verbouwing
bijna twee maanden niet in de grote hal zal kunnen worden gespeeld.

Het is de bedoeling dat er eenzelfde type vloer komt te liggen als die in de spiksplinternieuwe
hal van TTV De Brug uit Apeldoorn. Aangezien de aanleg een langdurend project is, heeft het
bestuur besloten de werkzaamheden aan de vloer te combineren met andere aanpassingen
aan het gebouw. In het kader van brand- en sportveiligheid zullen onder meer de toegangs-
deuren en (nood)uitgangen worden aangepast en zullen de vluchtwegen buiten het gebouw
worden verbeterd. Na deze renovatie voldoet ons clubgebouw weer beter aan de wettelijke
eisen.

Een tweede aspect is de financiering. We hebben alles bij elkaar flink wat geld nodig om
sloop van de oude en de aanleg van de nieuwe vloer (opbouw ondervloer en toplaag) te
kunnen bekostigen. Naar verwachting komt zo’n tachtig procent van dat geld van fondsen en
stichtingen. De laatste twintig procent draagt onze L.T.T.C. bij ‘uit eigen zak’. Niet door geld uit
de clubkas te halen, maar uit de opbrengsten van de loterij waarvoor de meesten van jullie nu
zo druk in de weer zijn.

We waren van plan de vloer in de grote hal komende zomer te laten vervangen. De afwikke-
ling van de aanvragen bij de subsidieverstrekkers duurt echter wat langer dan verwacht. Van
sommige fondsen en stichtingen hebben wij helaas nog geen definitieve bevestiging mogen
ontvangen. Hoewel alle betrokken partijen ervan uitgaan dat de benodigde gelden zullen
worden toegekend, heeft het bestuur besloten geen enkel risico aan te moeten gaan wat
betreft de financiële onderbouwing van dit bouwproject. Een eventueel financieel tekort (hoe
gering daarop de kans ook is!) kunnen en willen wij niet naar de leden toe ‘verkopen’.

Vandaar dat we hebben moeten besluiten de opdracht voor de verbouwing enige tijd uit te
stellen. Deze zomer zullen er dus nog geen werkzaamheden aan de vloer van de grote hal
plaatsvinden. Wij zijn er stellig van overtuigd dat uiterlijk eind oktober tijdens de algemene
leden vergadering definitief kan worden bekendgemaakt hoe de nieuwe sportvloer wordt
gefinancierd en in welke periode deze zal worden aangelegd.

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

Jonn van Zuthem, secretaris
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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!!!

Juli 2013

06 Juli Uitje recreanten i.v.m. het 30-jarig jubileum.
17 Juli Seizoensafsluiting Recreanten Woensdag

(Zomaar een toernooitje, aanvang 20:00 uur.)

Augustus 2013

10-24 Augustus Hal gesloten (Uitsluitend op vrijdag 16 en 23 augustus kan men vrij spelen
    van 20:00 t/m 22:00 uur.)

16  Augustus Vrij spelen mogelijk van 20:00 t/m 22:00 uur.
23 Augustus Vrij spelen mogelijk van 20:00 t/m 22:00 uur.

28 Augustus Seizoensstart Recreanten Woensdag ..

September 2013

07-08 September Uitwisseling met Stedebroec. De strijd om de bloemkoolbokaal in onze hal
 Afgelast wegens te weinig animo van de Stedebroecers

21 September Jaarlijkse uitje Club van 100.

Oktober 2013
16 Oktober Thema avond

November 2013

07 November Algemene ledenvergadering Club van 100

December 2013

18 December Oliebollentoernooi + jaarafsluiting
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Vertrouwens Contact Persoon binnen L.T.T.C.

Hallo, ik ben Wendela Vos en de eerste Vertrouwens Contact Persoon (VCP) binnen de
Lochemse Tafeltennis Club. Sommigen van jullie zullen mij nog kennen als de moeder

van Jonas en Lisette, die beiden lid geweest zijn van de club. Anderen zullen mij kennen,
omdat ik ook  2 seizoenen  jeugdwedstrijdsecretaris ben geweest (2010-2012).  Bij mijn
afscheid als jeugdwedstrijdsecretaris, werd mij gevraagd of ik misschien de rol van VCP op
mij wilde nemen. Aangezien ik de club een warm hart toedraag, heb ik ja gezegd, niet hele-
maal wetende wat dit precies inhield. Inmiddels ben ik 2 dagen op een cursus geweest, die
gegeven werd door NOC*NSF en helemaal op de hoogte van de inhoud van de functie. Hier-
onder volgt een korte samenvatting van wat deze functie inhoudt.

De VCP is binnen de vereniging het eerste aanspreekpunt voor een ieder die opmerkingen of
vragen heeft m.b.t. ongewenste omgangsvormen binnen de vereniging. De VCP is aan-
spreekbaar voor sporters, ouders van sporters, toeschouwers, vrijwilligers en bestuur. De
gesprekken met de VCP zijn in principe vertrouwelijk.

Daarnaast houdt de VCP zich bezig met preventieactiviteiten.  Hierbij kun je denken aan
advies en informatie aan het bestuur, waarmee gericht beleid ontwikkeld kan worden. Op
deze manier hopen we voor iedereen binnen LTTC een sociaal veilige sportomgeving te
creëren.

Mocht je hier meer over willen lezen dan kun je terecht op de site van NOC*NSF.  Onder de
menu optie sport en maatschappij.

Mocht je contact met mij op willen nemen dan is mijn telefoonnummer 06-10274433 en
natuurlijk is dit ook te vinden in het verenigingsblad.

Wendela Vos
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Uitslag loterij (1)

Op woensdag 26 juni 2013 is bij onze verenging (welke 61 jaar geleden is opgericht) de
trekking verricht van de verloting ten behoeve van de verbouwing van de accomodatie

(de Jan Wissinkhal).

De verbouwing (renovatie) omvat het vervangen van de gehele sportvloer, inclusief ondervloer
en de andere aanpassingen aan het gebouw (in het kader van brand- en sportveiligheid) kost
zoveel geld dat een loterij is georganisserd door de sponsorcommissie om deze renovatie
deels te kunnen bekostigen. Ieder lid heeft 10 loten ontvangen om deze te verkopen. Om te
stimuleren dat men meer loten zou verkopen ontving het jeugdlid én het seniorlid dat de
meeste loten verkoopt een waardebon van maar liefst 100 euro te besteden aan sport/
tafeltennisartikelen bij Menereis.
Het geld van de verkochte loten alsmede het ophalen van nieuwe loten kon in de winkel van
Poelier ’t Vöske aan de Tramstraat 28 in Lochem worden ingeleverd tijdens de reguliere
openingstijden.

De burgemeester van de gemeente Lochem (Frans Spekreijse) was met zijn vrouw om 20:30
uur in de Jan Wissinkhal aanwezig om de trekking te verrichten.
De prijswinnaars van hoofdprijs (Henk en Marian Brinkerink) en de winnaars van de 2e prijs
(Chris en Swannie Schuiling) waren die avond aanwezig om hun prijs in ontvangst te nemen.

De waardebonnen voor diegene die de meeste loten wist te verkopen welke de meeste loten
wist te verkopen werden uitgereikt aan het jeugdlid (Ellen Mogezomp) en seniorlid (Mirko
Egbers).
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Uitslag loterij (2)

De prijzen zijn gevallen op de onderstaande lotnummers

Hoofdprijzen:
1e PRIJS: Vakantiecheque t.w.v. EUR 1500,- euro mede mogelijk gemaakt door The Travel Club Berkelland Lotnr: 001511
2e PRIJS: VIP Ballonvaart t.w.v. EUR 650,- euro mede mogelijk gemaakt door A3 Ballon Lotnr: 000746

3e PRIJS: Samsung Galaxy Tab 2 10.1 WiFi t.w.v. EUR 339,- euro aangeboden door Elvida Automatisering Lotnr: 000337

Extra prijzen:
Waardebon voor 10x wasbeurt auto (programma 3), aangeboden door autowascentrum Nobel Lotnr: 001459
2x dinerbon aangeboden door Daily-in Lotnr: 000680, Lotnr: 000780
3x Princess Classic Toaster Roma (t.w.v. 34,95 euro) Lotnr: 000817, Lotnr: 000816, Lotnr: 001497
3x Princess Classic Sandwich Grill (t.w.v. 29,95 euro) Lotnr: 001661, Lotnr: 001366, Lotnr: 001722
2x Princess Table Chef Micro Bakplaat (t.w.v. 29,95 euro) Lotnr: 000753, Lotnr: 001109
2x Princess Royal Smoothie Maker (t.w.v. 29,95 euro) Lotnr: 001325, Lotnr: 000891
Waardebon voor massage van 25 minuten aangeboden door massagepraktijk George Oudt Lotnr: 000423
2x Princess Silver Fresh Juicer (t.w.v. 24,95 euro) Lotnr: 000205, Lotnr: 000065
Dinerbon t.w.v. 25,- euro aangeboden  door Oriëntaal Restaurant Chun Lin Lotnr: 000326
2x kapperbon aangeboden door D2 Kappers Lotnr: 000614, Lotnr: 000803
Waardebon t.w.v. 20,- euro aangeboden door Poelier 't Voske Lotnr: 000811
2x Waardebon voor wasbeurt auto (programma 5) aangeboden door autowascentrum Nobel Lotnr: 001612, Lotnr: 000152
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Collecte

De jaarlijkse collecte van het Fonds
Gehandicaptensport is weer afgerond.

Dit jaar werd er 2800 euro opgehaald, dat is
maar een paar euro minder dan het jaar
ervoor. Een goede score, omdat er vorig
jaar nog door 82 vrijwilligers werd
gecollecteerd en dit jaar ‘slechts’ door 60.
Net als in 2012 is ook dit jaar 670 euro in de
clubkas gestort.

Jammer is het dat een meerderheid van de
collectanten van buiten de club komt. Dat
zijn meestal mensen die in de loop der tijd
door Jan en Iet Wissink, die deze collecte
de afgelopen dertig jaar (!) hebben gecoör-
dineerd, zijn benaderd. Hun inzet wordt
natuurlijk bijzonder op prijs gesteld, maar
het zou voor de onderlinge cohesie beter
zijn als er ook veel meer leden van De
Toekomst betrokken zouden zijn bij deze
collecte.

Onze L.T.T.C. bestaat uit verschillende
afdelingen, dat is goed en weerspiegelt de
veelzijdigheid. Alle geledingen van de club
(recreanten en competitiespelers, A.L.T.C.
en jeugd, dinsdagmorgengroep en jazz-
gymnastiek etc.) hebben elkaar echter hard
nodig. Er zijn clubgenoten die jaarlijks wat
van hun kostbare tijd opofferen om met de
collectebus langs de deuren gaan. Helaas
liet tot op heden het gros verstek gaan.

In de afgelopen bestuursvergadering is door
de coördinator Fonds Gehandicaptensport
(ondergetekende) aangekondigd dat hij van
de collecte voor het Fonds Gehandicapten-
sport de komende jaren een activiteit van
de gehele L.T.T.C. wil maken. Jullie horen
nog van hem.

Groet,

Jonn van Zuthem, coördinator Fonds
Gehandicaptensport

Bedankje

Via deze weg ik de A.L.T.C. en de
L.T.T.C. bedanken voor de attentie die ik

mocht ontvangen na mijn liesbreukoperatie.
Voorlopig ben ik nog wel enige weken
uitgeschakeld en niet in staat om op de
woensdagavond de tafels voor de ALTC op
te bouwen.
Zelf had ik verwacht dat het sneller zou
gaan, maar helaas.

Rob van der Zee

Leden van Rabobank Graafschap-Noord
kunnen nu stemmen op het project van

tafeltennisvereniging Torenstad uit Zutpen
om daarmee een subsidie van de
Rabobank te kunnen ontvangen waarmee 5
tafeltennistafels kunnen worden vervangen.
Stemmen kan men via  het onderstaande
adres:

 www.stemophetcooperatiefonds.nl

Om zoveel mogelijk stemmen voor Toren-
stad te verzamelen is bij deze het verzoek
bij De Toekomst neergelegd om hun stem
uit te brengen. Dit geldt voor diegene die lid
zijn van Rabobank Graafschap-Noord.

Het coöperatiefonds van Rabobank Graaf-
schap-Noord heeft voor Zutphen • 51.000,--
beschikbaar gesteld voor 22 projecten.
Mag Torenstad op uw stem rekenen!

Namens TTV Torenstad,

Harry Jansen (penningmeester)
Weerdslag 66, 7206 BT  ZUTPHEN
Telefoon 0575-521809
Rabobank: 3223.55.001

Steun Torenstad !
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Jan Ubels toernooi
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Ben Wenneker bokaal (1)

Tijdens de finale avond op 24 april kon Erna Eilers wegens omstandigheden helaas niet
meedoen en raakte Chris Wenneker na de 2e wedstrijd geblesseerd.
Voor diegene die niet bekend zijn met de tussen wal en schip poule: De winnaar van deze
poule kreeg (in tegenstelling tot de winnaars van de overige poules) GEEN beker uitgereikt....
De winnaar van deze poule was voorzitter Gert Mogezomp

Op 17 april vonden de voorrondes om de Ben Wenneker bokaal plaats, gevolgd door de
finales een week later.

Tijdens de voorrondes deden 26 leden mee, waarbij Albert Enterman een day off had. Na
enkele drukke dagen van hard werken en sporten zakte de pap hem in de benen en kon
hierdoor geen bal meer raken en was als laatste geplaatst in de "Runner-up"poule.



juli 2013Toekomst Meppers

15

Ben Wenneker bokaal (2)

Runner-up poule :
1e Henk Brinkerink 101 pnt
2e Remco Zieverink 97
3e Albert Enterman 95
4e Kaj Munk 89
5e Henk Harmsen 82
6e Laus Halsema 73 pnt

Recreanten poule
1e Gerrit Brunsveld 106 pnt
2e Geert Zeelte 104
3e Hans Erpkamp  85
4e Sandra Schepers  82
5e Mathea Bisschop  79
6e Peter van Ark  78 pnt

Finale poule:
1e Frans Snijder 128 pnt
2e Mirko Egbers 122
3e Richard Veninga 107
4e Raymond Boesveld 106
5e Mark Boot 101
6e Sander Schoolderman  82
7e Michelle Zonneveld  81 pnt

Tussen wal en schip poule :
1e Gert Mogezomp 95 pnt
2e Marco Schepers 87
3e Arie Pater 87
4e Joop Stokvisch 67
5e Chris Wenneker
6e Erna Eilers
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Na de Spelen in Londen 2012, was Lasko Slovenië weer het 2e internationale toernooi voor
het Nederlands team voor mij. Het toernooi werd gehouden van 06-12 mei. Na veel en

harde trainingen en verbetering in mijn spel was ik benieuwd waar ik nu stond.

Alhoewel ik mij wel gekwalificeerd en gespeeld heb op de Spelen in Londen 2012, was ik door
mijn 2 jarige ziekte behoorlijk weg gezakt op de wereldranglijst, plaats 21. Eerst waren de
single wedstrijden, na meerdere overwinningen, kwam ik in de ¼ finale tegen een Engels-
man, een jonge speler die sinds na Londen 2012 een fulltime trainingsprogramma draait, ik
won met 3-0, ik speelde erg goed, hierdoor kwam ik in de 1/2 finale. Deze verloor ik met 3-1
tegen de nummer 1 geplaatst uit Oostenrijk. Hiermee werd ik dus 3e in de single en had een
bronzen medaille.

Hierna begon het team event. Je speelt met 2 spelers in een team. Ik speelde samen met
Ronald Vijverberg. Wij wonnen in de poule van Polen en Zweden. In de 1/2 wonnen wij van
Maleisië, een team waar 2 Chinezen in spelen. Dus zaten wij in de finale, hierin speelden wij
verassend tegen weer Zweden, wat verassend won van combinatie Finland/Noorwegen. Wij
wonnen met 3-1 van Zweden, een eerste plaats dan, een gouden medaille.

Ik ben erg tevreden, niet alleen met de behaalde resultaten, maar vooral met het erg goede
spel wat ik heb laten zien.

Groetjes, Tonnie

Toernooi Lasko (Slovenië)

Special Olympics Groningen

We verzamelden ons op 15 juni 2013 om 06:45 bij de J.W. hal en vertrokken rond 07:00.
We gingen er met 2 auto’s heen met daarin:

Auto 1: Wilco, Gerrie, Jan en Erwin
Auto 2: Arie, Anja, Marina en Lienke
We kwamen om ongeveer 08:50 aan en dachten eerst aan een kop koffie... Omdat ook de rij
voor de defilé nog zo lang was. Maar toen we weer naar buiten gingen was de rij al helemaal
weg en gingen snel op zoek naar de ingang van de hal waar de defilé plaatsvond.
We kwamen met vol ontvangst in de spotlights binnen en werden we welkom geheten.
Met de mooie woorden van de presentator en andere mensen en een paar, dat een paar
liedjes zongen werd de vlam ontstoken door het politiekorps van de gemeente Groningen en
werden de vlaggen gehesen.
Tegen 10:30 waren er de voorrondes en werd er gekeken in welke klasse je moet spelen.
Rond 12:15 was ik klaar met de voorronde en kon pauze houden. Tegen 13:45 begonnen de
finales en mocht ik in de eerste poule spelen. Tegen 16:00 waren we klaar en was de prijs-
uitreiking en ik ben 5e geworden. Rond 17:00 gingen we nog wat in de sportaccommodatie
eten, zodat we rechtstreeks door konden rijden naar Lochem waar we rond 20:00 weer aan
kwamen bij de hal. Ik heb een leuke dag gehad!

Wilco Brunsveld
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Het dubbeltoernooi op woensdag 26 juni j.l. was een druk bezocht en gezellig evenement.
Maar liefst 23 dubbels streden om de felbegeerde titel van beste gelegenheidsdubbel

2013. In drie poules van 6 koppels en één van 5 ,werd fel maar sportief gestreden om elk
punt. Er werd in elke poule gespeeld op twee tafels, zodat de avond voortvarend zou verlo-
pen. Ondanks dat er continu werd gespeeld liep het wedstrijdverloop toch enigszins uit.
Tijdens, maar ook na de wedstrijden was het zoals gewoonlijk weer erg gezellig.
De organisatie had er van alles aan gedaan om de avond tot een succes te maken. Compli-
menten hiervoor.

De uitslagen in de diverse poules waren als volgt:

Poule 1: 1e   Henk Lubberding - Bert Boers
2e   Michelle Zonneveld - Erwin Stegeman
3e   Sander Schoolderman - Jeroen Kreeft
4e   Arie Pater - Anja Greutink
5e   Marco Schepers - Wim Schepers
6e   Dennis Driessen - Bram Flierman

Poule 2: 1e   Rino Knippen - Tony Evers
2e   Erik Kamphuis - Sander Landsheer
3e   Frans Snijder - Martijn Spruit
4e   Raymond Boesveld - Andre Maalderink
5e   Michiel Haarman - Ivo Fleming
6e   Laus Halsema - Joop Stokvisch

Poule 3: 1e   Mark Boot - Kenneth de Vries
2e   Richard Otten - Ronnie Bijsterveld
3e   Gerbrand Pot - Henk Harmsen
4e   Mathea Bisschop - Laurens van Lith
5e   Gerrie Wolferink - Geert Zeelte

Poule 4: 1e   Henk Franssen - Liesbeth Kok
2e   Kaj Munk - Theo Wensing
3e   Gerrit Brunsveld - Wim Wilgenhof
4e   Chris Wenneker - Bert Braam
5e   Erna Eilers - Jan Willem Eilers
6e   Nicole Hassink - Marieke van de Krol

Er werd een kruisfinale gespeeld door de vier, die eerste geworden waren in de poules en in
de finale verloor het koppel Mark en Kenneth nipt van Rino en Toon, aldus de verliezer, die nog
steeds niet snapt, dat bijna winnen toch gewoon verliezen is.
Daarmee zijn Rino en Toon de terechte winnaars geworden van het Dubbeltoernooi en heb-
ben ze een dinerbon voor 2 personen gewonnen.

De organisatie nogmaals bedankt voor de gezellige avond!

Snarf Redjins

Zomaar een Dubbel-Toernooi
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Verslag ALTC Toppers Toernooi

Klasse 2 en 3
1. Fedli  Özturk Peperbus Zwolle
2. Fevzi Özturk Peperbus Zwolle
3. Willie Walterbos VAS Breng

Klasse 4
1.    Dennis Eekelder VAS Breng
2.    Gerard Rutting GSVA Amersfoort
3.    Joop Stokvisch LTTC de Toekomst
4.    Joke Schouten GSVA Amersfoort

Klasse 5
1.    Geert Zeelte LTTC de Toekomst
2.    Jan Teeuwen ISVB Venray
3.    Johannes v/d Velde Peperbus Zwolle
4.    Femke v/d Stadt ISV Arnhem

Op zaterdag 25 mei was de Jan Wissink Hal weer vol met spelers die meededen met het
jaarlijkse toernooi van de A.L.T.C..

Vol was inderdaad vol, er werd gespeeld op 13 tafeltennistafels en één tafel voor het schuif-
tafeltennis.
Voor het schuiftafeltennis hadden zich dit jaar weer 8 spelers opgegeven, waardoor er een
felle strijd ontstond.
Ook bij het tafeltennis werd er fel gestreden om de mooie bekers die er te winnen waren.
Onze eigen spelers, Geert, Joop, Lienke, Erwin, Wilco en Marina (tafeltennis) en Annie,
Christa en Darjan (schuiftafeltennis) gaven zich ook niet zomaar over, wat we in het eindre-
sultaat kunnen terugvinden.
Tijdens de wedstrijden was er natuurlijk weer onze verloting en werden er loten verkocht voor
het opknappen van onze hal.
Natuurlijk waren er weer vrijwilligers die zorgden voor de inwendige mens.
Koffie met koek bij het binnenkomen en daarna in de pauze soep, broodjes, frikadellen,
kroketten en natuurlijk de gehaktballen, met of zonder brood.
De vraag was zo groot dat onze vrijwilligers, als er gevraagd werd naar een gehaktbal, nee
moesten verkopen.
We kunnen dus besluiten dat het weer een geslaagde dag was en volgend jaar op 24 mei
doen we het weer.

Rob van der Zee

Klasse 6
1.    Antoni Bovee ISVB Venray
2.    Ellen de Kruijff Redeoss
3.    Harry Jacobs ISVB Venray
4.    Henri Rouwen Hoftrefpunt

Schuiftafeltennis
1.    Aniek Mulder GSVA Amersfoort
2.    Gerard Wullink Vas Breng
3.    Darjan Wamelink LTTC de Toekomst
4.    Simon Dallinga Peperbus Zwolle

Hieronder de prijswinnaars van deze dag.
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De voorjaarscompetitie zit er weer op en traditioneel wordt er dan een Feestelijke
Seizoensafsluiting georganiseerd.

Ook dit jaar heeft een aantal vrijwilligers weer om tafel gezeten om een leuke avond te organi-
seren waar, onder het genot van een hapje, drankje en muziek, de kampioenen worden
gehuldigd en iedereen het afgelopen seizoen nog eens de revue kan laten passeren.
Als extra vertier was er dit jaar gekozen voor een 9-hole midget-golf wedstrijd om toch de
behendigheid met het balletje er in te houden.

Slechts 40 leden hadden zich uiteindelijk opgegeven voor de avond, waarvan een gedeelte
niet eens competitie speelt. Daarbij moeten wel rekening gehouden worden met de aanwe-
zigheid dat weekend van een aantal leden bij de finale van de Nationale Jeugdmeerkampen in
Panningen waar onze talenten Ellen Mogezomp en Emine Ernst mochten deelnemen.

De avond werd geopend met de huldiging van de kampioenen. Ronald Swaters zette, op een
van hem bekende wijze, team 8, team 11 en team 15 in het zonnetje voor hun behaalde
kampioenschap.
Voor de tweede keer werd ook de Aanmoedigingsprijs uitgereikt. De TC had besloten dat
Michelle Zonneveld dit seizoen de terechte winnaar was.

Hierna kon er gestart gaan worden met het midget-golf toernooi. Iedereen had bij binnen-
komst een scoreformuliertje gekregen en kon op zijn of haar tempo het parcours aflopen.
Uiteindelijk bleven er drie prijswinnaars over die allen met een heerlijke slagroomtaart naar
huis gingen:
1e prijs vrouwen: Michelle Zonneveld
1e prijs mannen: Chris Wenneker
Troostprijs: Totie Snijder

Inmiddels had DJ Sunfield de lichtbuizen warmgedraaid van zijn drive-inn installatie en was
het tijd om met de voetjes van de vloer te gaan. Marco Schepers nam dit nogal letterlijk en
besloot, tot groot vermaak van iedereen, Chris Schuiling eens flink door te lucht te gooien
tijdens een Rock and Roll nummer.

Ondanks het geringe aantal deelnemers kunnen we terug kijken op een erg gezellige avond,
waar niemand uitdrogingsverschijnselen hoefde te krijgen dankzij de goede zorgen van onze
ingehuurde barkeepers Jan en Henry. En iedereen door Marlies, Jaantje en Anouk Appelo is
voorzien van een bijpassend hapje.
Een avond die tot in de late uurtjes is door gegaan en waar je tot de conclusie mag komen dat
vele leden de pech hebben gehad een geslaagde avond te hebben gemist.

Marlies, Reint, Jaantje, Jos en Ronald

Feestelijke seizoensafsluiting
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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)
Mirko Egbers (lay-out clubblad) 0573-789260
Frans Snijder (corrector) 0573-254961

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

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

of  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
Joop Stokvisch 0573-250991

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

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

of 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 Website:  (ovv: Jochem Veldmaat)
Mirko Egbers (webmaster) 0573-789260

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

Vertrouwens Contact Persoon (VCP)
Wendela Vos 06-10274433

Copy voor het clubblad

Gaarne per e-mail: redactie@lttcdetoekomst.nl
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Ledenmutaties

Nieuwe Leden: Jan Willem Eilers
Schweitzerweg 35
7242 HP Lochem

Jan Peerik
Braamkamp 126
7206 HG Zutphen

Sander Landsheer
Braamkamp 346
7206 HR Zutphen

Gerbrand Pot
Wilhelminastraat 16
6971 AK Brummen

Olivier Pot
Wilhelminastraat 16
6971 AK Brummen

Brenda Veenstra
Achterhoven 24
7205 AM Zutphen

Bennie Klein Teeselink
Gorsselse Enkweg 1
7213 LM Gorssel

Tim Sinninghe
De Pas 28
8121 GR Olst

Nieuwe Leden: Dennis Driessen
Nieuwstad 4-E
7241 DN Lochem

Herbert Smeenk
Elfenbank 36
7261 HJ Ruurlo

Henk Lubberdink
Wengersteeg 3-A
7241 PM Lochem

Maikel Termaat
Elfenbank 32
7261 HJ Ruurlo

Bert Boers
Ruinelaan 3
7241 PL Lochem

Sven Jeurissen
Molenbelt 17
7241 JJ Lochem

Opzeggingen Stan Bruggeman
Wilmer van der Giessen
Aleck Boeijink

Verhuist: Mirko Egbers
René van Chalônslaan 4
7242 CG Lochem
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De voorjaarscompetitie is op het moment van schrijven al enkele maanden afgelopen en
de zomer staat weer voor de deur. Althans als je de kalender mag geloven, want bij een

hittegolf wordt al snel melding gemaakt van opwarming van de aarde waardoor ik het des te
merkwaardiger vind dat er nu niet over een op handen zijnde ijstijd wordt gesproken.
Groot voordeel hiervan is, dat er in de zomer lekker door getraind kan worden …. ?

De Technische Commissie heeft de teams, zij het na veel gesprekken en vergaderen, ook
voor komend seizoen weer voor elkaar. Normaliter kost dit ons in juni ongeveer 5 uur verga-
deren per week maar dit jaar is er, vooral in de laatste week voor de opgave, veel meer tijd in
gaan zitten. Dit had niet zo zeer met de competitie spelende leden te maken maar met het
besluit van de afdeling Oost om de regels aan te scherpen voor de opgave van de teams. In
het kort komt het er op neer dat ieder team een puntenrating krijgt, gevormd door het gemid-
delde van de persoonlijke ratings.
Deze ratings bepalen het teamnummer, met als doel de teams naar sterkte in te delen.
Echter, dit ratingsysteem heeft naar onze mening nog enkele cruciale mankementen waar-
door, in het geval van onze vereniging, het kampioensteam van Gert Mogezomp en consorten
niet promoveert en het team van Emmy Pater en haar mannen, dat is gedegradeerd, in
dezelfde klasse blijft ????????????
Ik zal in een apart schrijven in dit clubblad proberen jullie, aan de hand van voorbeelden, uit te
leggen hoe de huidige situatie is.

De samenstellingen van de teams zijn overigens op een andere pagina in het clubblad terug
te vinden. 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 16 seniorenteams in de afdeling Oost en
één team op landelijk niveau.
Het komende seizoen zullen dit zelfs 19 teams zijn. Dit betekent dat we in een jaar tijd 3 extra
teams op papier hebben weten te krijgen. En als we daarbij de enorme aanwas van jeugd-
leden nemen, mogen we als vereniging erg trots zijn.

Laten we jullie nu door de verschillende verrichtingen heenleiden.

Net als afgelopen seizoen waren twee teams van De Toekomst bij elkaar in de poule inge-
deeld, te weten team 17 en 14. De reden hiervoor is ons volkomen onduidelijk, aangezien er
meer dan voldoende 6e klasse poules zijn. Voor komend seizoen is bond aangevraagd hier
mee op te houden. Team 17, voor een gedeelte bestaande uit spelers die nog maar kort
competitie spelen heeft het naar behoren gedaan en is uiteindelijk op plaats vijf geëindigd.
Voor team 14 stond er meer op het spel.  Afgelopen competitie werd het kampioenschap op 5
punten na gemist en een aanvraag voor de 5e klasse afgewezen. Doelstelling was dus om
kampioen te worden. De laatste wedstrijd moest de beslissing gaan brengen in en tegen
concurrent Shot’78 uit Deventer. Thuis werd nog met 6-4 gewonnen, dus de te behalen 4
punten moest een haalbare missie zijn. Echter Shot’78 gooide door een tactische wissel van
een speelster, die Arie Pater van zijn 100% afhaalde, roet in het eten. Met als gevolg dat op
slechts één punt het kampioenschap wederom niet werd behaald. Ook voor komend seizoen
zullen voor dit team proberen een 5e klasse plaats aan te vragen.

Voorjaarscompetitie  2013 in beeld... (1)
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Over team 16 kunnen we kort zijn. Dit team is op een keurige 2e plek geëindigd. Slechts 2
wedstrijden werden verloren. Beide tegen de latere kampioenen. Het zou mooi zijn als dit
team in de najaarscompetitie een gooi kan doen naar het kampioenschap.

Het verhaal rond team 15 (vlnr: Chris
Wenneker, Marcel Nekkers, Remco Zieverink,
Marco Schepers en Chris Schuiling) zou met
gemak een goede film kunnen opleveren. De
hele competitie was het stuivertje wisselen met
het team van Harderwijk. Dat deze teams aan
elkaar gewaagd zijn, was wel te zien aan de
onderlinge uitslagen, een 6-4 nederlaag en 5-5.
Ook in deze 6e klasse poule zou de beslissing
pas vallen in de allerlaatste wedstrijd. De
mannen van team 15 wisten wat hen te doen
stond. Er moest een 9-1 of 10-0 overwinning
op het scorebord komen om kampioen te
worden. Aangezien de heenwedstrijd tegen
ETTV ‘slechts’ met 6-4 was gewonnen, nog
een hele kluif.
De onzen begonnen voortvarend met een 4-0
voorsprong toen er zich donkere wolken be-
gonnen te vormen. Marco Schepers verslikte zich namelijk, hoe kan het ook, in het vrouwe-
lijke schoon van ETTV om daarmee de stand op 4-1 te brengen. Met nog vijf potjes te spelen
mochten er dus geen fouten meer gemaakt worden. Gelukkig hielden de mannen het hoofd
koel en werd het kampioenschap binnengehaald met een klinkende 9-1 overwinning. Mannen,
heel veel succes in de 5e klasse.

Team 13 wist de gemoederen ook bezig te houden. Het team bestaande uit Alie, Cor en
Willem bungelde de gehele competitie op een laatste plek, een plek die goed is voor degrada-
tie. Daar waar niet veel mensen een stuiver gaven voor hun lijfsbehoud, dachten zij daar toch
anders over.
Met een vijf punten achterstand op naaste concurrent Gelvandria moest het in de laatste
wedstrijd gebeuren tegen ditzelfde team. Dat een 8-2 overwinning geen enkel probleem is
tegen van een team waar je uit nog met 7-3 van verloren hebt, moge duidelijk zijn?
Maar goed, de wonderen zijn de wereld nog niet uit en team 13 wist het onmogelijke mogelijk
te maken en ging na het optrekken van de rook toch met een 8-2 overwinning aan de haal.
Missie volbracht en een plek in de 5e klasse opnieuw veilig gesteld.
Willem Voelman kon zo met een opgeheven hoofd afscheid nemen van het actieve tafelten-
nis. Hij heeft besloten na vele jaren van competitie spelen, hiermee te stoppen.
Willem, bedankt voor je inzet al die jaren.

De Toekomst 12 heeft een gedegen competitie gespeeld. Hoewel Rino niet veel wedstrijden
mee heeft kunnen doen, heeft men goed strijd kunnen leveren met de andere teams. Een
keurige 4e plek was dan ook het resultaat. Hoogtepunt was denk ik wel de 7-3 overwinning
tegen de latere kampioenen uit Wierden.

Voorjaarscompetitie  2013 in beeld... (2)
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Het team bestaande uit vlnr Rob
Jorritsma, Gert Mogezomp,
Michelle Zonneveld en Wim Klein
Baltink, ook wel bekend als team
11 had als doelstelling om het
kampioenschap in de 4e klasse
binnen te halen. Hoewel het er niet
altijd even rooskleurig heeft uitge-
zien, zijn ze uiteindelijk toch met
een ruime voorsprong kampioen
geworden.
Normaliter had ik hen nu succes
gewenst in de 3e klasse, maar
zoals al eerder beschreven zijn zij
kind van de rekening van de aan-
gescherpte regels van de afdeling
Oost. Hoewel kampioen geworden,
is de rating lager dan die van
andere teams en belemmerd dit een promotie naar een hogere klasse. Desondanks hopen
we dat jullie komend seizoen een promotie naar de 3e klasse kunnen bewerkstelligen.

Team 10, afgelopen seizoen nog gedegradeerd uit de 3e klasse, had het kampioenschap voor
het oprapen. Met nog twee wedstrijden te spelen had men een kleine voorsprong van 3 pun-
ten op de naaste concurrent MTC en de clash met dit team stond nog op het programma.
Helaas hebben de mannen de voorsprong niet weten te behouden. In de resterende twee
wedstrijden werden slecht 3 punten behaald. Oorzaak hiervoor was een ernstige schouder-
blessure van Richard Otten en de afwezigheid i.v.m. gezinsuitbreiding van Jeroen Hoffman.
Maar hen kennende zal hier geen moment getreurd om worden. Wellicht zit er komend sei-
zoen een kampioenschap in?

Het negende heeft na het afgete-
kende kampioenschap in de
voorjaarcompetitie een keurige
prestatie neergezet met een 4e
plek in de poule. Twee teams
werden met ruime voorsprong
onder zich gehouden zodat
degradatie voor Richard, Henk,
Raymond en Nico geen moment
in beeld was.

Het vorig seizoen zo ongelukkig
gedegradeerde team 8  (vlnr:
Sandra Bouck, Frans Snijder,
Erwin Driessen, Mirko Egbers en
Jochem Veltmaat.) wilde zo snel
mogelijk weer promoveren van de

Voorjaarscompetitie  2013 in beeld... (3)
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3e naar de 2e klasse.  Hiervoor moest wel even afgerekend worden met oud-Toekomst leden
Bennie Klein Teeselink en Stef van Rijn die bij Gorssel spelen. Ondanks dat Bennie voor
iedereen een onneembare vesting bleek deze competitie, werd toch vrij eenvoudig het kam-
pioenschap binnen gehaald. Gelukkig kan dit team komende helft weer in de 2e klasse spe-
len, waar men absoluut thuis hoort. Heel veel succes en zorg ervoor dat degradatie naar de
3e klasse eenmalig was.

Een ‘jojo-team’ heb ik team 7 genoemd tijdens de Nieuwjaarsreceptie. En tevens daarbij de
wens uitgesproken dat men nu eens niet zou degraderen uit de 3e klasse na een behaald
kampioenschap.
Deze woorden waren duidelijk niet tegen dovemansoren gezegd. Weliswaar door een aantal
goede invalbeurten van Mirko en Michelle, voor een van een ziekte herstellende Gerrit Hofland,
heeft men een keurige 4e plek weten te behalen in deze gelijkwaardige poule. Tussen de
kampioen en nummer laatst zat aan het einde van de competitie slecht 15 punten verschil.
Jan, Arend en Gerrit, bij dezen verdienen jullie verlost te worden van de titel ‘jojo-team’.

Team 6, bestaande uit Emmy Pater, Sander Schoolderman en Mark Boot, is het andere team
dat samen met het kampioensteam 11 deel uit maakt van de soap rondom de afdeling Oost.
Ondanks een voorsprong van 3 punten op naaste concurrent Overa bij aanvang van de
laatste wedstrijd is men toch laatste geworden in de poule. Of we de oorzaak moeten zoeken
in wedstrijdspanning weten we niet maar de onderlinge wedstrijd tegen het team uit Almen
werd kansloos verloren met 9-1. Hierdoor werd een voorsprong van 3 punten omgezet in een
achterstand van 5 punten. Normaal gesproken zou dit team komend seizoen dus in de 4e
klasse moeten gaan spelen. Maar u raadt het al, de regels van de bond zorgen ervoor dat we
dit team weer in de 3 klasse moeten indelen. Het is niet dat we hen dit misgunnen, maar het
vervelende is dat dit consequenties heeft voor een team dat kampioen is geworden.
Desondanks hopen we dat het hen komende helft beter vergaat en dat lijfsbehoud al vóór de
laatste wedstrijd een feit is.

Het team bestaande uit Sjako Beekman, Jan Schoolderman en Ronald van Mourik, oftewel
team 5 heeft zich net als het andere ‘jojo-team’ keurig weten te handhaven in de 2e klasse.
Zonder de andere teamleden te kort te doen, mag dit resultaat voor het overgrote gedeelte op
het conto van George Oudt bijgeschreven worden. George werd bereid gevonden plaats te
nemen in dit team voor de, met een zware liesblessure, uitgevallen Sjako Beekman. 26 van
de 27 wedstrijden werden door hem in winst omgezet en daarmee werd degradatie op één
punt na ontlopen. Voor komend seizoen verwachten we echter dat dit team een zware op-
gave gaat krijgen om er in te blijven. Te meer omdat George zal verkassen naar een ander
team.

Het vierde team had deze competitie beduidend zwaarder dan in de vorige. George Oudt had
te kennen gegeven tijdelijk te stoppen en voor hem is Peter Beening in de plaats gekomen.
Peter had al goede resultaten laten zien in de 4e klasse maar of hij goed genoeg is voor de 2e
klasse moest nog blijken. Helaas heeft hij geen potten kunnen breken en bleek het niveau
toch iets te hoog te zijn. Desondanks heeft het team met Boris, Reint, Marlies en Peter zich
weten te nestelen op een keurige vierde plek en is een plaats in de 2e klasse ook volgend
seizoen weer gegarandeerd.

Voorjaarscompetitie  2013 in beeld... (4)
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Nu zijn we aanbeland bij team 3. Dit team zit al jaren vast verankerd in de regionale Promotie-
klasse. Doelstelling was dan ook dit seizoen weer om zo snel mogelijk een plek te veroveren
in de promotiepoule, zodat degradatie niet meer mogelijk is in de laatste drie wedstrijden.
Ook deze competitie was dit team weer kind van de rekening van het feit dat de afdeling Oost
deze poules niet wil terug brengen naar 6 teams i.p.v. 8. Gevolg hiervan is dat er wederom
zes uitwedstrijden gespeeld moesten worden en slechts vier thuis. Als je dan in ogenschouw
neemt dat je de helft van die wedstrijden alleen en zonder toeschouwers speelt, zal je kunnen
begrijpen dat het plezier er een beetje af gaat. Wij wensen de bond hier veel wijsheid in.
Met een keurige vierde plek werd overigens vrij gemakkelijk voldaan aan de doelstelling van
lijfsbehoud en konden de laatste 3 wedstrijden weer voor Jan met de korte achternaam ge-
speeld worden. Ook dit systeem dient snel op de korrel te gaan.
Voor komend seizoen wordt dit team op 2 plekken gewijzigd aangezien Jolanda Hofland en
Paul van de Weerthof hebben besloten op te houden met competitie spelen. Persoonlijk, als
lid van team 3, vind ik dat natuurlijk erg jammer maar ik wil hen desondanks erg bedanken
voor de jaren gezelligheid.

De kroonprinsen uit team 2 hebben deze competitie een prima resultaat neer gezet. Normaal
speelt dit team tot op de laatste speeldag om degradatie maar deze competitie werden 5 vijf
wedstrijden in winst omgezet, 2 gelijk gespeeld en slechts 3 verloren met uiteindelijk een hele
mooie vijfde plaats in een poule van acht als resultaat. Voor komend seizoen spreken we de
hoop uit dat de mannen, met de sinds jaren gehoopte versterking in de persoon van Tom
Bleumink, een gooi kunnen doen naar de promotiepoule.

Als laatste, ons eerste team. Het enige team dat namens De Toekomst opereert op landelijk
niveau. Na de promotie uit de 3e divisie was het de vraag hoe de heren het zouden gaan doen
in de 2e divisie. Gekscherend werd er door mij tijdens de Nieuwjaarsreceptie gesproken over
opnieuw een promotie. Dat ik er niet zo ver naast zat, blijkt wel uit de resultaten. Slechts twee
wedstrijden werden verloren en wel tegen de latere kampioen uit Vught met oud-eredivisie
speler Jos Verhulst. Dat good-old Jaap van Hummel een drietal matchpoints tegen deze
speler niet heeft kunnen verzilveren, zal hem nog wel een aantal slapeloze minuten hebben
opgeleverd. Jaap, mijn tip is om bij een volgende keer toch maar een ‘natte’ bal te serveren op
matchpoint ?. Hopelijk kan dit team komend seizoen weer mee doen om de prijzen. Dat dit
niet eenvoudig zal worden moge duidelijk zijn in de tegenstand van spelers als Henk van
Spanje (meervoudig Nederlands Kampioen red.) die zijn rentree bij SKF gaat maken.

Concluderend: met drie kampioensteams en slecht één degradant mogen we terug kijken op
een zeer geslaagd seizoen. Hoewel we het aantal kampioensteams van afgelopen seizoen
niet hebben weten te vergroten, zijn we erg tevreden over het klassebehoud van alle gepro-
moveerde teams.

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 twee nieuw teams bij komen, waardoor het
totaal zal groeien naar 19 teams.

Namens de Technische Commissie, Ronald Swaters

Voorjaarscompetitie  2013 in beeld... (5)
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Jan Wissink-hal beperkt toegankelijk

De organisatie GO Fish! heeft de afgelopen drie jaar een zomerkamp voor alle kinderen in
Lochem georganiseerd. Hun uitvalsbasis was de manage De Luchte. Zoals bekend is dit

gebouw inmiddels gesloopt.

De afgelopen maanden zijn de organisatoren van het zomerkamp naarstig op zoek geweest
naar een naburige locatie van waaruit de sport- en spelactiviteiten kunnen worden georgani-
seerd. Zodoende heeft GO Fish! zich ook bij ons gemeld.

Het bestuur heeft besloten GO Fish! deze zomer bij wijze van experiment onderdak te verle-
nen. Allereerst omdat wij een maatschappelijke functie hebben, de officiële status van ons
clubgebouw als ‘buurthuis’ onderstreept dat. Ten tweede omdat in deze vakantieperiode onze
hal niet of nauwelijks wordt gebruikt.

Het ter beschikking stellen van onze accommodatie heeft gevolgen.
Dit betekent namelijk dat de Jan Wissinkhal in de periode van

zaterdag 10 tot en met zaterdag 24 augustus 2013

slechts beperkt toegankelijk is.

Het kan natuurlijk niet zo zijn dat er die twee weken helemaal niet kan worden getafeltennist.
In overleg met de organisatoren van het zomerkamp is daarom besloten dat er op de vrijdag-
avonden van 20.00 tot 22.00 uur kan worden getraind en/of recreatief gespeeld. Omdat het
een zomerkamp voor kinderen betreft, is het schenken en nuttigen van alcohol op die avon-
den niet toegestaan.

Namens het bestuur,
Jonn van Zuthem, secretaris



Toekomst Meppers juli 2013

34

Teamindeling najaarscompetitie senioren (1)

De Toekomst 2 Hoofdklasse VR 20:00
Tom Bleumink 2993518
Guido van Zwieten 3194832
Marten Adolfsen 3521291
Frank Bruggeman 3640427

De Toekomst 3 Promotieklasse VR 20:00
Ronald Swaters 1963463
Bennie Klein Teeselink 2282470
Brenda Veenstra3 3553947
Jeroen de Boer 3820409
George Oudt 3822118

De Toekomst 4 2e klasse VR 20:00
Reint Broeke 2083795
Marlies Fleming 2674091
Annemiek Roelofs 3521194
Boris Bosch 3590509

De Toekomst 5 2e klasse VR 20:00
Erwin Driessen 1909930
Frans Snijder 2205931
Sandra Bouck 2282488
Mirko Egbers 2672366
Jochem Veldmaat 2921286

De Toekomst 6 2e klasse MA 20:00
Jan Schoolderman 3007255
Ronald van Mourik 3554626
Sjako Beekman 3608239

De Toekomst 7 3e klasse VR 20:00
Nico Horstman 3061801
Henk Franssen 3133967
Richard Veninga 3456103
Raymond Boesveld 3554799

De Toekomst 8 3e klasse VR 20:00
Michelle Zonneveld 3712208
Emmy Pater 3712525
Sander Schoolderman 3961027
Mark Boot 3961035

De Toekomst 9 3e klasse MA 20:00
Arend Horstman 0108052
Jan Schrijver 0237924
Gerrit Hofland 1102601
Henk Stegeman 2248793

De Toekomst 10 4e klasse VR 20:00
Wim Wilgenhof 0813209
Richard Otten 2083753
Jeroen Hoffman 2083779
Jan Bouwmeester 2623765

De Toekomst 11 4e klasse VR 20:00
Wim Klein Baltink 3061885
Rob Jorritsma 3133420
Peter Beening 3714438
Gert Mogezomp 3793165

De Toekomst 12 4e klasse MA 20:00
Sander Landsheer 3553997
Gerbrand Pot 3992230
Jan Peerik 4037326

De Toekomst 13 5e klasse MA 20:00
Alie Hofland-Franssen 1789819
Cor ten Bokkel 1956725
Arie Pater 3061330

Landelijk Heren

Afdelingscompetitie Senioren

De Toekomst 1 2e divisie ZA 18:00
Erik Ernst 3303978
Tonnie Heijnen 3385174
Tim Sinninghe 3520782
Jaap van Hummel 3647819
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Teamindeling najaarscompetitie senioren (2)

De Toekomst 17 6e klasse MA 20:00
Hans van de Lande 1762697
Albert Enterman 3193585
Gerrit Brunsveld 3831337
Ab Harkink 3831353

De Toekomst 18 6e klasse VR 20:00
Jacqueline Vos 3007734
Erik Kamphuis 3979088
Mathea Bisschop 3993537
Sandra Schepers 4001456
Dennis Driessen 4072279

De Toekomst 19 6e klasse VR 20:00
Chris Schuiling 3007865
Geert  Zeelte 3519799
Henk Lubberdink 4073487
Bert Boers 4073495

De Toekomst 14 5e klasse VR 20:00
Rino Knippen 2024296
Jonn van Zuthem 3956975
Kaj Munk 4027672
Theo Wensing 4031702

De Toekomst 15 5e klasse VR 20:00
Chris Wenneker 2772344
Remco Zieverink 3961019
Marco Schepers 4001448
Marcel Nekkers 4003474

De Toekomst 16 6e klasse VR 20:00
Erna Eilers-Kraan 2828226
Joop Stokvisch 3521160
Laus Halsema 3853135

Ratingsysteem NTTB afdeling Oost (1)

Zoals tijdens de Feestelijke Seizoensafsluiting beloofd, zou ik nog terug komen op het
ratingsysteem van de afdeling Oost die verantwoordelijk is voor de teamindeling. Ik zal

proberen aan de hand van een praktijkvoorbeeld uit te leggen hoe het systeem werkt en waar
volgens ons de fouten zitten.

Als Technische Commissie werden we een week vóór de definitieve opgave (1 juni 2013) van
de teams geïnformeerd door de competitieleider dat er strenger gekeken gaat worden naar
het indelen van de teams naar sterkte en dat er, indien nodig, maatregelen worden genomen.
Om de verenigingen behulpzaam te zijn, is er een ratinglijst samengesteld die de sterkte van
de speler bepaald. Het gemiddelde van de spelers bepaald dan weer de teamrating die bepa-
lend is voor het teamnummer.

Het individuele ratinggetal komt als volgt tot stand:
- Men moet minimaal 15 wedstrijden per competitie spelen om een rating te krijgen;
- De rating bestaat uit 2 gedeelten
• Een basisrating die bepaald wordt door de hoogte van de klasse
• Een percentagerating die wordt bepaald door het aantal gewonnen wedstrijden

Omdat de bond dit seizoen is begonnen met het bepalen van de sterkte van een team op
basis van een gemiddelde rating is er voor gekozen uit te gaan van een gemiddelde van de
rating van de najaarscompetitie 2012 en voorjaarscompetitie 2013.

Voorbeeld:
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Ratingsysteem NTTB afdeling Oost (2)

Op de vorige pagina zie je als voorbeeld de rating van Gert Mogezomp.
Bij de basisrating van de voorjaarscompetitie 2013 staat een waarde van 165. Zoals te zien
kan deze rating veranderen per seizoen want in de najaarscompetitie 2012 was dit nog 160.
Deze basisrating wordt iedere competitie overigens door de NTTB bepaald.
De basisrating wordt dan verhoogd met een getal voortkomend uit het percentage. De reken-
methodiek hierachter is ons niet duidelijk.
Kijkende naar de bovenstaande informatie betekent dit voor Gert dat zijn rating voor aanvang
van dit najaarsseizoen 239 (het gemiddelde van 234 en 244)

Om hierna de sterkte van het team te bepalen, wordt het gemiddelde genomen van de indivi-
duele ratings van de teamleden.

Tot zover de uitleg van het ratingsysteem.

WAAR GAAT HET IN ONZE OGEN FOUT !!!!!

Aan de hand van de situatie die is ontstaan rondom team 6 en team 11 waarbij het eigenlijk
naar de 4e klasse gedegradeerde team 6 niet degradeert en het kampioensteam 11 niet
promoveert, zullen we onze visie delen met jullie.

In onderstaande tabel zien jullie de ratings van team 6 t/m 11 waarbij de volgende zaken van
belang zijn om te weten:

- Team 6 in laatste geworden in haar 3e klasse poule en zou eigenlijk moeten degraderen;
- Team 6 heeft de najaarscompetitie 2012 en voorjaarscompetitie 2013 in de 3e klasse gespeeld;
- Team 7 en 9 hebben zich gehandhaafd in de 3e klasse en vorig seizoen beiden 4e klasse gespeeld;
- Team 10 heeft zich gehandhaafd op een tweede plek in de 4e klasse en vorig seizoen 3e klasse gespeeld;
- Team 11 is kampioen geworden in de 4e klasse en zou eigenlijk moeten promoveren naar de 3e klasse;
- Team 11 heeft de najaarscompetitie 2012 en voorjaarscompetitie 2013 in de 4e klasse gespeeld;
- De Toekomst heeft recht op drie 3e klasse teams in de najaarscompetitie van 2013.
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Ratingsysteem NTTB afdeling Oost (3)

De reden waarom ik vermeld welke klasse men de laatste 2 competities heeft gespeeld, heeft
te maken met de rating die gebaseerd is op een gemiddelde van deze twee competities.

De teamratings (opgebouwd uit het gemiddelde van de individuele ratings) staan hieronder
samen met de basisrating (verschilt per klasse) die hier een onderdeel van uit maakt:

Teamrating Basisrating
- Team 6: 274,6 210
- Team 7: 268,9 187,5
- Team 9: 275,6 187,5
- Team 10: 265,7 185
- Team 11: 245,2 162,5

Zoals de situatie gaat worden op basis van de teamrating is dat team 9 het hoogste 3e klasse
team gaat worden, gevolgd door team 6 en team 7.
Het had echter weinig gescheeld of team 7 had plaats moeten maken voor team 10. Het
verschil in teamrating is slechts 3,2 punt.
Hoe hadden wij aan team 7 moeten verkopen dat men, ondanks klassebehoud, toch een
klasse lager moet gaan spelen.

Concluderend: waar gaat naar onze mening de afdeling Oost gruwelijk de mist in:
- Teams die degraderen moeten een klasse lager spelen en vice versa voor kampioenen;
- Bij handhaving van het team had men bij de berekening van de teamrating moeten terug

rekenen uitgaande van de basisrating van de klasse waarin men het laatst heeft ge-
speeld;

- Bij promotie of degradatie in de voorjaarscompetitie 2013 had men bij de berekening
van de teamrating moeten terug rekenen uitgaande van de basisrating van de klasse
waarin gaat spelen in de volgende competitie;

- De verschillen in basisrating per klasse zijn te groot. Als je bijvoorbeeld 4e klasse speelt
moet je, om een gelijke individuele rating te krijgen, minstens een percentage van 40%
meer halen dan een persoon die 3e klasse speelt.

Voor dit moment kunnen we helaas niets veranderen aan de teamnummering aangezien de
afdeling Oost vasthoudt aan haar regels. Uiteraard gaan we bezwaar aan tekenen en hopen
we dat de bond haar regels nog eens grondig gaat bestuderen voordat dit gaat leiden tot
verlies van leden.

Hopelijk geeft deze uitleg enigszins een beeld weer van het ratingsysteem en haar tekortko-
mingen.
Mochten jullie nog vragen hebben, kom dan gewoon een keer naar me toe in de hal.

Namens de Technische Commissie,

Ronald Swaters
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Clubkampioenschappen jeugd

Zaterdag 22 juni vonden in onze eigen Jan Wissinkhal de clubkampioenschappen voor de
jeugd plaats. Met een recordaantal deelnemers (maar liefst 24!)werd er gestreden om de

titel: beste speler/speelster van de Toekomst 2012/2013. Toernooileider Boris Bosch had de
jeugd op drie niveaus ingedeeld. Alle kinderen speelden dus in hun eigen klasse een meer-
kamp. Bij de A-spelers werd Jolijn Schut eerste, de B-spelerspoule werd gewonnen door
Anouk Appelo en in de C-klasse won Siebe Meijer. Na het sportieve gedeelte kreeg iedereen
patat, een medaille én werd er een film vertoond in de zaal.

Uitslagen:

A-klasse: 1. Jolijn Schut. 2. Jeroen Schrijver. 3. Emine Ernst.
B-klasse: 1. Anouk Appelo. 2. Sven Jeurissen. 3. Justin Schouten.
C-klasse: 1. Siebe Meijer. 2. Tessel Boelens. 3. Wilmer van der Giessen.

vlnr: Sven, Anoek, Justin

vlnr: Wilmer, Siebe, Tessel

vlnr: Emine, Jolijn, Jeroen
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Op zaterdag 27 april is Ellen Mogezomp van L.T.T.C. De Toekomst uit Lochem Nederland
Kampioen tafeltennis geworden bij de welpen-D. Dit deed ze door onder meer in de

halve finale van haar teamgenoot Emine Ernst te winnen, die daardoor derde werd.

Beide speelsters mochten een dag later ook meedoen aan het A-toernooi. Helaas kwamen ze
hier niet verder dan de eerste ronde. Het seizoen is nog niet ten einde. In juni staan nog de
Nationale Meerkampfinales in Limburg op het programma én wordt er gestreden om de
Jeugdcup.

Nederlands kampioen

vlnr: Ellen Mogezomp, Emine Ernst (fotograaf: Gert Mogezomp)
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Voorjaarskampioenen jeugd

OP zaterdag 20 juni 2013 zijn twee teams van tafeltennisvereniging L.T.T.C. de Toekomst
uit Lochem kampioen geworden. Team 2 veroverde de eerste plek in de vierde klasse.

Team 4 bestaande uit Anouk Appelo en Ayten Ceyhan werd overtuigend kampioen in de
starterscompetitie.

in het weekend van 29 en 30 juni 2013 zijn de tafeltennismeisjes van afdeling Oost erin
geslaagd tweede te worden tijdens de NTTB Jeugdcup op sportcentrum Papendal in

Arnhem. Alleen het team uit Limburg was een maatje te groot. Dit tweedaagse toernooi is een
krachtmeting tussen teams (pupillen en welpen) uit de acht afdelingen in Nederland. Het
succesteam van afdeling Oost bestond onder meer uit vier speelsters van  L.T.T.C. De Toe-
komst, te weten: Emine Ernst, Ellen Mogezomp, Jessa Buijnink en Jolijn Schut.

Jeugdcup
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De Toekomst 3 (4e klasse)

Rogier Fransen
Olivier Pot
Ayten Ceyhan
Anouk Apello

De Toekomst 4 (5e klasse)

Fabian Ernst
Levi Munk
Justin Schouten
Sven Jeurissen
Jonas Kersten

Teamindeling jeugd

De Toekomst 1 (3e klasse)

Sander Peters
Jeroen Schrijver
Jesse Corree
Rico Rapperd

De Toekomst 2 (3e klasse)

Jolijn Schut
Emine Ernst
Ellen mogezomp
Jessa Buijnink

De Toekomst 5 (Starters)

Sanne Boesveld
Jeroen Brouwer

De Toekomst 6 (Starters)

Tessel Boelens
Romy Boelens
Tess Stroeve

Afdelingskampioenschap

in de najaarscompetitie komt onze vereniging uit met maar liefst 6 jeugdteams. Hieronder
een overzicht van de teams en in de klasse waarmee ze uitkomen.

De jeugd van L.T.T.C. De Toekomst was op zaterdag 25 mei 2013 succesvol tijdens het
afdelingskampioenschap Oost in Zwolle. Vooral de starters vielen in de prijzen. Sven

Jeurissen die nog maar vier maanden tafeltennist, werd in het enkelspel tweede en won met
Anouk Appelo het dubbeltoernooi. Fabian Ernst en Justin Schouten werden tweede in het dub-
bel.

Sven Jeurissen in actie (fotograaf: Rick Peters)



Toekomst Meppers juli 2013

44

Volgende keer verwacht...

n Verslag van het recreanten uitje

n Verslag en uitslag Zomaar een toernooitje

n Verslag van het ALTC uitje

n Uitreiking World Summer Games (Athene 2011) fotoboek

n Aankondiging Jaarvergadering

n Affiche Thema avond

n Affiche Jaarvergadering Club van 100

n Goed gevulde Jeugdhoek met verslagen en foto’s

n Wellicht staat uw stukje in het volgende clubblad

Copy voor het clubblad
zo spoedig mogelijk

inleveren!

Graag per e-mail naar:
redactie@lttcdetoekomst.nl
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