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Gegevens

Computerproblemen?

Schuttinkje plaat sen?

Tuin winterklaar maken?

Nieuwe bril nodig?

Informeer eerst bij onze
adverteerders!

Redactioneel

Soms zeg je dingen toe, waarvan je later -
als ze ‘plotseling’ op je bord komen te liggen
- denkt: ‘waar ben ik aan begonnen?’ De
vormgeving van de Toekomst Meppers is
daarvan een goed voorbeeld.

Uw secretaris is momenteel namelijk
razend druk, zowel zakelijk en prive als ook
voor de club. Er zijn dagen dat er noodge-
dwongen meer uren aan onze LTTC be-
steed moeten worden dan aan het werk.
Dat geldt overigens niet alleen voor mij,
maar zeker ook (en dikwijls nog meer) voor
de andere bestuursleden.

Via een mail heeft het bestuur de leden
opgeroepen zich te melden voor bestuurs-
werk en aanverwante hand- en spandien-
sten. Die dringende oproep staat ook in dit
nummer van het clubblad afgedrukt. Voor
de bestuursfuncties hebben we inmiddels
voldoende kandidaten gevonden, aan leden
die (incidenteel) allerhande klussen willen
oppakken is nog altijd een grote behoefte.

In het aprilnummer van dit jaar schreef
scheidend vormgever Bart Ebskamp dat
het misschien een idee was het blad in een
ander jasje te steken. Ik ben het hartgrondig
met hem eens. Leden die mij daar bij willen
helpen zijn van harte welkom.

Ook wil ik oproepen zoveel mogelijk kopy te
leveren. Ik zal daar zelf de komende maan-
den bij alle commissies achteraan gaan,
maar mocht je ideeen hebben voor een
rubriek of iets dergelijks, meld je dan bij mij.
Niets is te gek:van wedstrijdverslagen,
interviews met leden tot een moppenhoek

Dit nummer is door te weinig kopy iets
kleiner dan gebruikelijk. Ik zal mijn uiterste
best doen het Kerstnummer weer in de
normale omvang te laten verschijnen.

Jonn van Zuthem
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Inhoud Agenda

Oktober 2013

16-10 Tiroler avond

31-10 Algemene Ledenvergadering

November 2013

07-11 Algemene Ledenvergadering
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18-12 Oliebollentoernooi en jaarafsluiting
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Van het bestuur

Chris Schuiling legt binnenkort zijn bestuursfunctie neer. Het wordt voor hem steeds moeilij-
ker zakelijk, privé en inzet voor De Toekomst te combineren. Wij vinden het erg jammer dat
Chris dit besluit heeft genomen, maar hebben daarvoor natuurlijk het volste begrip. Nu Chris
zijn inbreng verdwijnt, wordt het aantal bestuursleden wel erg klein. De afgelopen jaren heb-
ben we verschillende leden gevraagd of zij een bestuurstaak op zich zouden willen nemen,
de meesten hebben na enig wikken en wegen nee gezegd. Gelukkig heeft Sandra Schepers
vorig jaar wel ja gezegd om de taak van onze plotseling ontvallen penningmeester Harry
Albers op haar te nemen.

Wij winden er geen doekjes om: Het bestuur moet op korte termijn worden uitgebreid. We
zoeken ten minste twee nieuwe leden, het liefst hebben wij er drie. Zoals onze vereniging niet
zonder de inspanning van bijvoorbeeld vrijwilligers achter de bar en in de schoonmaak-
ploegen kan, zo kan zij ook niet zonder een bestuur. Wie komt ons team versterken? Natuur-
lijk krijg je niet meteen de zwaarste portefeuilles toegeschoven, alleen al het oppakken van
zaken die al (te) lang op de ‘what-to-do’-lijst staan zou onze werkdruk behoorlijk verlichten.
Leden die menen iets aan de bestuurlijke kracht van onze club te kunnen toevoegen, kunnen
zich melden bij ondergetekende.

Namens het bestuur van LTTC De Toekomst

Jonn van Zuthem, secretaris

Update: Sinds de bovenstaande oproep via een emaillijst aan de leden is rondgestuurd,
hebben zich drie mensen spontaan gemeld. Wij hopen binnenkort de namen van deze
kandidaatbestuursleden bekend te kunnen maken. De oproep voor ondersteuning blijft van
kracht, want momenteel kunnen we alle hulp gebruiken.

Copy voor het clubblad
zo spoedig mogelijk

inleveren!

Graag in de copybus in de kantine
of per e-mail: redactie@lttcdetoekomst.nl
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Uitnodiging ALV

Donderdagavond 31 oktober 2013 staat de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) op
het programma. Jullie worden ook dit keer van harte uitgenodigd deel te nemen aan deze
plenaire vergadering. Plaats van handeling: de kantine van de Jan Wissinkhal. De koffie staat
vanaf 20.00 uur klaar. Klokslag 20.15 uur begint de vergadering.

Op de agenda staan onder meer het jaarverslag van het bestuur, het verslag van de kas-
commissie en de (her)verkiezing van bestuursleden.

Op het zogeheten ‘rooster van aftreden’ staan dit jaar de bestuursleden Gert Mogezomp en
Chris Schuiling. Gert stelt zich herkiesbaar, Chris helaas niet (zie ‘Dringende oproep van het
L.T.T.C.-bestuur’ van 6 september). De oproep voor versterking van het bestuur heeft een
aantal reacties opgeleverd. We verwachten binnenkort enkele kandidaten voor te kunnen
dragen. Eventuele tegenkandidaten kunnen zich tot een week van tevoren schriftelijk melden
bij ondergetekende. Minstens drie leden moeten hun kandidatuur ondersteunen.

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

De definitieve agenda, het jaarverslag van het bestuur en de lijst met kandidaten voor de
vacante bestuursfuncties worden binnenkort per e-mail verstuurd. Voor de leden zonder een
dergelijk mailadres zullen kopieën worden gemaakt.

Met sportieve groet,

Namens het bestuur van L.T.T.C. De Toekomst,
Jonn van Zuthem, secretaris
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Affiche Oliebollentoernooi
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Verslag zomaar een toernooitje (1)

Op 17 juli jl heeft de recreantencommissie een gezellige seizoensafsluiting gehouden. Onder
een genot van een hapje en het welbekende drankje is er een “zomaareentoernooitje” georga-
niseerd.
Ondanks het warme zwoele dorstige weer, waren er ca. 40 spelende tafeltenniss(t)ers.

Er waren zowel competitie spelers, recreanten,
donateurs en niet – leden aanwezig. De spel-
leider heeft samen met Liesbeth en Riet de
poules ingedeeld. Dit geschiedde door middel
van het trekken van een lootje, die tevens aan het
eind van de avond wellicht een prijsje op leverde.
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Verslag zomaar een toernooitje (2)

Uiteindelijk gingen Lucas Pater, Sander Landsheer, Erik Kamphuis en Sander Schoolderman
met een leuke attentie naar huis.
Het was wederom een zeer geslaagde avond die tot laat in de avond duurde.
Nogmaals wil ik ieder bedanken voor hun aanwezigheid voor weer een avond vol gezelligheid!

Namens de recreantencommissie.
Henk Franssen
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Ditmaal een drietal zaken van de bestuurstafel, die alle drie te maken hebben met de belang-
rijkste bijzaak in het leven: geld.

Allereerst de vloer in de grote hal. Met enige regelmaat krijgen wij de vraag wanneer er nu met
deze verbouwing wordt begonnen. 23 mei heb ik in het bericht ‘voortgang aanleg multifunctio-
nele sportvloer’ geschreven dat uiterlijk eind oktober tijdens de ALV zal worden bekendge-
maakt hoe de nieuwe sportvloer wordt gefinancierd en in welke periode deze zal worden
aangelegd. We verwachten in de eerste helft van oktober definitief uitsluitsel te krijgen over de
toekenning van de gevraagde subsidiegelden. Het is de bedoeling dat de aangeschreven
fondsen en stichtingen zo’n tachtig procent van het benodigde geld zullen financieren. De rest
draagt onze L.T.T.C. zoals bekend bij uit de opbrengst van de in juni gehouden loterij.

Sandra Schepers is de afgelopen maanden druk doende geweest om alle financiële zaken te
herstructureren. Een enorme klus waarvoor zij alle lof verdient. Met name de betaling van de
(bonds)contributie is in de loop der jaren een weinig overzichtelijke aangelegenheid gewor-
den. Sommige leden betalen per maand, anderen per half jaar of jaar. De contributie komt ook
op verschillende rekeningen (Rabo, ING en ABN) binnen. Sandra is bijna klaar met het voor-
bereiden van een systeem met machtigingen/automatische incasso’s. Binnenkort zullen jullie
daarover uitgebreid worden geïnformeerd.

Dan nog een punt van toenemende ergernis en dat is de wijze waarop de laatste tijd het
lidmaatschap wordt opgezegd. Opzegging, zo staat het ook al jaren in het clubblad, dient te
geschieden 1 maand voor het aflopen van het halve of het hele jaar. Die bepaling is er niet om
mensen te pesten of zo, maar omdat wij gelden moeten afdragen aan de NTTB. Die bijdrage
voor dit najaar is al aan de bond overgemaakt. Als leden nu per direct menen te moeten
opzeggen en dus over de resterende maanden van dit jaar geen contributie meer willen
betalen, dan lijdt onze club geldelijk verlies.

Namens het bestuur,

Jonn van Zuthem, secretaris

Van de bestuurstafel

het laatste nieuws het eerst bij

WWW.LTTCDETOEKOMST.NL
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Tiroler avond
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Burgemeester Spekreijse reikte op zaterdag 13 juli 2013 om 18.30 uur een Koninklijke Onder-
scheiding uit aan de heer Harmsen tijdens een feestavond voor alle vrijwilligers ter gelegen-
heid van het 75-jarig bestaan van het Openluchttheater Lochem. De heer Harmsen uit
Lochem wordt benoemd tot “Lid in de Orde van Oranje-Nassau”.

De heer Harmsen is al zijn hele leven erg maatschappelijk betrokken. Bijzonder zijn de ver-
diensten van de heer Harmsen voor het internationaal zaalvoetbaltoernooi van de politie. Aan
het toernooi nemen 2500 mensen deel uit ongeveer 45 landen. Sinds vijf jaar bezet de heer
Harmsen het secretariaat. Ook een speciale vermelding waard zijn de activiteiten van de heer
Harmsen voor de Stichting Openluchttheater Lochem (STOL). Hij was als vrijwilliger al werk-
zaam bij de onderhoudsploeg. In 2008 is hij ook voorzitter geworden van de stichting. Hij is
onder andere de bedenker en uitvoerder van het regionale Winterwonderland. Als vrijwilliger
was de heer Harmsen verder actief voor tafeltennisvereniging L.T.T.C. De Toekomst, buurt-
vereniging Enklo, Stichting Carion en het Koningin Wilhelmina Fonds

Henk Harmsen geridderd
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Affiche kerstkaarten
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Schoonmaakrooster en groepsindeling (1)

Datum Groep

Zaterdag 31/8 ZA2
Zaterdag 7/9 Jeugdgroep o.l.v. Erik
Zaterdag 14/9 ZA1
Zondag 22/9 (let wel: 14 uur wedstrijd heren) ZO2
Zaterdag 28/9 ZA3
Zaterdag 5/10 ZA4
Maandag 14/10 MA2
Zaterdag 19/10 ZA5
Maandag 28/10 MA1
Zaterdag 2/11 ZA6
Zondag 10/11 ZO1
Zaterdag 16/11 ZA2
Zondag 24/11 ZO2
Zaterdag 30/11 ZA1
Zaterdag 7/12 ZA3
Zaterdag 14/12 ZA4
Zaterdag 21/12 ZA5
Zaterdag 4/1/2014 ZA6
Maandag 13/1/2014 MA2
Maandag 20/1/2014 MA1
Zondag 26/1/2014 ZO1

ZATERDAGGROEP 1
14 september 2013
30 november 2013

Frans Snijder (coördinator) 0573-254961
Guido van Zwieten 0573-257823
Frank Bruggeman 06-12425035 0548-361667
Marten Adolfsen 06-26456241 0573-256067
Annemiek Roelofs 0573-257711
Henri Wittenberg 0573-258184
Sandra Bouck 06-51917849 0573-256420

ZATERDAGGROEP 2
31 augustus 2013
16 november 2013

Jonn van Zuthem (coördinator) 0573-459750
Arend Horstman 0573-253837
Wim Klein Baltink 0575-545472
Erik Kamphuis 0573-257467
Peter Beening t.beening@hccnet.nl Mail voor telef.nr.
Theo Wensing 0573-459108
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Schoonmaakrooster en groepsindeling (2)

ZATERDAGGROEP 3
28 september 2013
07 december 2013

Gert Mogezomp (coördinator) 0573-258655
Geert Zeelte 06-12065081 0573-257524
Henk Brinkerink 06-26566530 0573-254676
Henk Harmsen 0573-252401
Gerrit Brunsveld 0573-254644
Gerrie Wolferink 06-10453969
Bert Boers 06-12181775
Henk Lubberdink 0573-471245

ZATERDAGGROEP 4
05 oktober 2013
14 december 2013

Albert Enterman (coördinator) 06-10572290 0573-471266
Cor ten Bokkel 06-37425263 0573-253653
Wim Voelman 0573-252659
Rieki Brunsveld 0573-254644
Martin Miserus 0573-250656
Richard Otten 0573-258277
Marlies Fleming 06-53582876
Sander Landsheer (Zutphen) 0575-848015
Jan Peerik (Zutphen) 06-28111781
Gerhard Pot (Zutphen) 06-51578856

ZATERDAGGROEP 5
19 oktober 2013
21 december 2013

Riet Pongers (coördinator) 0573-256103
Jacqueline Vos 06-41735882
Rob Jorritsma 0573-259193
Ab Harkink 0573-254732
Erna Eilers 0573-252703
Jan Willem Eilers 0573-252703
Dennis Driessen 06-53302811
Henk Stegeman 0573-453000
Brenda Veenstra 0575-544794
Peter van Ark 06-36184932
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Schoonmaakrooster en groepsindeling (3)

ZATERDAGGROEP 6
02 november 2013
04 januari 2014

Chris Wenneker (coördinator) 06-24888669 0573-256260
Bep Geverink 06-23000679 0573-221343
Marian Brinkerink 0573-254676
Arie Pater 06-16653899
Richard Veninga 0573-459297
Nico Horstman 06-40488534 0575-517667
Jan Schoolderman 06-16106591 0573-252311

ZONDAGGROEP 1

10 november 2013
26 januari 2014

Boris Bosch (coördinator) 0573-250145
Reint Broeke 0573-253652
Paul van de Weerthof 06-12215373 0573-254747
Ronald Swaters 06-21246209 0573-253022
Marcel Groenouwe 06-16594723
Jolanda Hofland / Erik Ernst 0573-255801 06-21631458

ZONDAGGROEP 2
22 september 2013 (let wel: vanaf 14 uur wedstrijd heren)
24 november 2013

Sandra Schepers (coördinator) 0573-259704
Raymond Boesveld 0573-259499
Emmy Pater 06-30076614
Mathea Bisschop 0573-460085
Marco Schepers 0573-259704
Henk Franssen 06-48516174 0575-842745
Sander Schoolderman 06-20401004
Marcel Nekkers 06-22179740
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Schoonmaakrooster en groepsindeling (4)

MAANDAGGROEP 1
28 oktober 2013
20 januari 2014

Gerrit Hofland (coördinator) 0573-251216
Remco Zieverink 0573-250948
Mark Boot 06-51805534
Laus Halsema 06-41577110 0573-459695
Jaap van Hummel 06-25384401 074-2778497
Tom Bleumink 06-51328918 0575-526578
Jeroen de Boer 0575-546625
George Oudt 0573-258888

MAANDAGGROEP 2 (aanvang 18:30 uur)
14 oktober 2013
13 januari 2014

Chris Schuiling (coördinator) 0573-258813
Ronald van Mourik 06-53818559 0545-274119
Wim Wilgenhof 0573-251821
Erwin Driessen 06-51462900 0573-471200
Alie Hofland 0573-251216
Jan Schrijver 0573-257744
Jochem Veldmaat 06-41838474
Jan Bouwmeester 06-46593227 0573-252678
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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
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 W ebsite:  (ovv: Jochem Veldmaat)
Mirko Egbers (webmaster) 0573-789260

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

Vertrouwens Cont act Persoon (VCP)
Wendela Vos 06-10274433

Copy voor het clubblad

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

16 november Jan_Willem Eilers
17 november Sander Landsheer
18 november Betti Mueller
21 november Mette Munk
24 november Gerard Nijhof
25 november Sander Schoolderman
26 november Coos Jansen-Wagman
27 november Gerrit Hofland

Albert ten Hoopen
Jolanda Hofland

29 november Henk Brinkerink

1 december Peter van Ark
2 december Jan Schrijver
7 december Dennis Driessen
8 december Wilco Brunsveld
9 december Mirko Egbers
12 december Ton Knevel
17 december Alie Hofland-Franssen

Jonas Kersten
20 december Liesbeth Kok
21 december Bep Fisscher-Bonhof
23 december Rob de Cler
25 december Albert Enterman
27 december Henri Wittenberg
28 december Darjan Warmelink

Frank Bruggeman
31 december Udo Rosnboom

1oktober Richard Otten
2 oktober Rob Snelders
3 oktober Irene Faber
6 oktober Henk Sloeslarwij
6 oktober Cor ten Bokkel
12 oktober Bas van Hout

Levi Munk
14 oktober Jan Bouwmeester
18 oktober Erik Ernst
22 oktober Hetty Hoffman

Crista Smit
24 oktober Jitske Aarsen
25 oktober Marten Adolfsen
26 oktober Jan Peerik

Jeroen Hoffman
Romy Stroeve

28 oktober Gerrit Brunsveld
29 oktober Jeroen Brouwer
31 oktober Sander Peters

1 november Huberto Schrijver
2 november Herbert Smeenk

Olivier Pot
5 november Erna Eilers-Kraan
9 november Mimi Zweers-Jansen

Charlotte Enterman
13 november Sandra Schepers
14 november Annie Pongers

Nieuwe leden:
Gerard Wullink
Hofmaat 8
7161 GM  NEEDE

Siebe Meijer
Oliemolenerf 6
7241 VH  LOCHEM

Opzeggingen:
Femke Rioetman
Kira van Londen
Stijn Ketteralij

Ledenmutaties Verhuisd
Sander Schoolderman
Charlotte de Bourbonllaan 33
7241 BP  LOCHEM

Chris Schuiling
Johan de Wittlaan 4,
7241 HK Lochem

Mimi Zweers-Jansen
Zwiepseweg 107-LANGEN 44
7241 GR Lochem

Jessa Buijnink
S.N. Menkostraat 44
7523 DX Enschede
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Uit de Jeugdcommissie

Wijziging jeugdtrainersstaf

Zoals jullie wellicht weten heeft trainer Remi Beelen ons vorig seizoen verlaten voor één van
de beste tafeltennisclubs in Nederland, (Westa Wessem, Limburg).

Lars Wildenborg (26 jaar) gaat aankomend seizoen onze trainersstaf versterken. Lars is in
bezit van trainersdiploma 4. Lars is naast trainer bij de De Toekomst, ook trainer bij Belcrum
in Breda. Verder is Lars, de afdelingstrainer van NTTB-Oost, trainer van Lode Hulshof (Neder-
lands kampioen welpen) en verzorgt Lars het aankomende siezoen trainerscursussen voor
de NTTB. Lars gaat op woensdagmiddag de C-selectie trainen en op woensdag individuele
trainingen verzorgen.

Verder bestaat de trainersstaf uit de vertrouwde gezichten: Jolanda Hofland, Kaj Munk, Nico
Horstman en Erik Ernst.

Emine Ernst speelt internationaal toernooi
Emine Ernst mag op donderdag 31 oktober en vrijdag 1 november  meedoen aan een interna-
tionaal teamtoernooi in Namen (België). Ze speelt mee met het team van de tafeltennisschool
in Den Haag die haar hiervoor hebben benaderd.

Meisjes L.T .T.C. De Toekomst in actie tijdens Euregio T oernooi
Op zondag 29 september werd in Assen het Euregio Toernooi gehouden. Namens de afdeling
Oost waren Ellen Mogezomp, Jolijn Schut en Emine Ernst geselecteerd. Jessa Buinink was
tweede reserve.
Het Euregio Toernooi is een Nederlands-Duitse tafeltennis-uitwisseling waaraan de Neder-
landse afdelingen Oost en Noord en de Duitse afdelingen Emsland en Grafschaft Bentheim
meedoen. Het toernooi werd dit jaar al voor de 32e keer georganiseerd.
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Woensdag 10 juli hadden wij weer onze seizoensafsluiting van de A.L.T.C. Dit keer gingen we
naar dierenpark Amersfoort. Om half negen reed de bus van Ter Doest weer voor met onze
vaste chauffeur Richard. Net terug van zijn eigen vakantie en gelijk weer met ons op stap.
Toen iedereen was ingestapt konden we om negen uur gaan rijden. Dit keer was de groep
door prive omstandigheden niet zo groot. ‘s Avonds met het eten zouden er meer komen. In
het park aangekomen deden we ons eerst tegoed aan een kop koffie met natuurlijk gebak
erbij. Hierna ging de groep uiteen om het park door te lopen. Iedereen kon zijn eigen gang
gaan maar moest er wel voor zorgen dat ze om vier uur weer bij de uitgang stonden, zodat
we konden zien of we iedereen weer hadden. Het weer viel nog wel mee want tussen de
middag konden we nog buiten op het terras ons brood nuttigen dus dat was wel lekker. Later
op de middag deed onze groep zich zelfs nog tegoed aan een sorbet en die hebben we ook
nog op het terras opgegeten. We hadden voldoende tijd om alle dieren goed te bekijken.

Aan het einde van de dag moest er nog wel het een en ander worden gekocht. Christa wilde
onze chauffeur eens verwennen en kocht voor hem wat snoep wat hij heel attent vond. Toen
iedereen er weer was werd de terugreis ingezet. Om ongeveer half zes waren we weer in
Lochem waar we bij Daily In warm gingen eten. Voor iedereen patat met een snack erbij en
wat te drinken. Nou dat ging er wel in. Op deze dag hebben we ook altijd de Kei van de Toe-
komst die door Chris Schuiling wordt uitgereikt. Deze keer hadden we gekozen voor Geert
Zeelte als dank voor zijn vele verdiensten die hij doet voor de A.L.T.C. en natuurlijk niet te
vergeten zijn eigen prestaties die hij heeft behaald. Zelf was hij hiervan niet op de hoogte,
maar dat is ook de bedoeling hoewel hij wel in de commissie zit. Al met al was het weer een
geslaagde dag en dan maar kijken waar we volgend jaar weer heen gaan.

Namens de A.L.T.C.,

Erna Eilers

Uitstapje ALTC, 10 juli
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Verslag uitreiking WSG-fotoboek (1)

Op 23 juni 2013 werd er voor de eerste keer het Special Olympics Nationaal Voetbal-
evenement gehouden in de Kuip Rotterdam.

Het team (TEAMNL) welke in 2011 naar Athene is geweest en deelnam aan de Special
Olympics World Summer Games (coaches en sporters) werd hierbij als gast uitgenodigd om
in witte polo en vest (de dresscode) te komen. We werden om 14.00 uur verwacht in de Kuip
Rotterdam.

Nadat ik om 11 uur Geert en Erwin had opgehaald vertrokken we richting Zutphen om Tatjana
(die inmiddels per trein uit Groningen was gearriveerd) en Marina op te halen. Ruim op tijd
waren we bij de Kuip in Rotterdam waar de eerste Athene gangers inmiddels al gearriveerd
waren.

De voetbalwedstrijden waren bijzaak voor ons. Het was erg leuk om diverse deelnemers en
coaches weer eens te zien en te spreken...

Tussen het voetballen en de gesprekken door namen we ook even van de gelegenheid ge-
bruik om het museum van voetbalvereniging Feijenoord te bezichtigen.
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Verslag uitreiking WSG-fotoboek (2)

Nadat de finale van het voetbal was afgelopen werd door niemand minder dan Edwin van der
Sar de uitreiking gedaan.

Na deze uitreiking was er nog een speciale (wellicht laatste) verassing voor de Athene
gangers. Er werd een fotoboek gepresenteerd (door Edwin van der Sar en Rachelle)  aan de
spelers en coaches. Allen mochten een boek meenemen bij het verlaten van het stadion. Het
fotoboek bevatte veel mooie impressies van de spelen in Athene.

Tegen een uurtje of 6 keerden we huiswaarts, maar niet voordat de het diner hadden gere-
geld. Marina wist "cateringbedrijf" van der Zee & zn zo ver te krijgen om voor ons patat en een
berehap klaar te maken.

Op het moment dat we bij Marina thuis arriveerden was het eten in gereedheid gebracht en
konden we meteen aanschuiven.

Mirko Egbers
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Barrooster

Vrijdag 13 september Jan Schoolderman/Sjako Beekman
Zaterdag 14 september Gerrit Hofland
Maandag 16 september Paul van de Weerthof
Vrijdag 20 september Sander Schoolderman/Mark Boot
Zondag 22 september Chris Wenneker/Emmy Pater
Vrijdag 27 september Arend Horstman/Jan Schrijver
Vrijdag 04 oktober Remco Zieverink/Marco Schepers
Maandag 07 oktober Marlies Fleming
Vrijdag 11 oktober Reint Broeke/Ronald van Mourik
Zaterdag 19 oktober Jochem Veldmaat/Jeroen de Boer
Maandag 21 oktober Rob Jorritsma
Vrijdag 25 oktober Nico Horstman/Richard Veninga
Vrijdag 01 november Guido van Zwieten/Marten Adolfsen
Zaterdag 02 november Jonn van Zuthem/Gert Mogezomp
Maandag 04 november Jan Bouwmeester
Vrijdag 08 november Boris Bosch/Henk Stegeman
Maandag 11 november Erwin Driessen
Vrijdag 15 november Frank Bruggeman/George Oudt
Vrijdag 22 november Ronald Swaters/Laus Halsema
Zaterdag 23 november Gerrit Hofland

Reserves: Chris Schuiling, Albert Enterman, Ben Klein Teeselink

Sleuteladressen: Jan Bouwmeester, Stalkaars 8 of Albert ten Hoopen, Graaf Lodeijklaan 9
Aanvang bardienst  19.15 uur  Zaterdag 17.00 uur

Barrooster Woensdagavond:

Datum Vroeg 20.00 - 22.00 Laat 22.00 - einde
04 september Marjan Hoentjen Albert Enterman
11 september fam.Schepers fam.Schepers
18 september Fam Brinkerink Henk Harmsen
25 september Mathea Bisschop Mathea Bisschop

02 oktober Schoolderman Schoolderman
09 oktober Remco Zieverink Chris Wenneker
16 oktober Laus Halsema Mark Boot (hulp van de recreantencommissie)
23 oktober Marjan Hoentjen Albert Enterman
30 oktober Liesbeth Kok Hans v.d. Lande

06 november fam.Schepers fam.Schepers
13 november fam. Brinkerink Gert Mogezomp
20 november Remco Zieverink Henk Harmsen
27 november Marjan Hoentjen Mark Boot

04 december Laus Halsema Chris Wenneker
11 december Gert Mogezomp Albert Enterman
18 december Liesbeth Kok Hans v.d. Lande (Oliebollentoernooi)
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Verslag van het recreantenuitje (1)

6 Juli was het dan weer zover, het veelbesproken recreanten uitje van L.T.T.C. De Toekomst,
's morgens voor velen eigenlijk veel te vroeg verzamelen bij de Jan Wissinkhal om vervolgens
de bus in te stappen en ons door de organisatie te laten verrassen met een tour door een
klein gedeelte van Nederland en een aantal leuke plaatsjes bij onze Oosterburen.

Als eerst een korte tussenstop bij de Mallumse molen, een geweldig mooie locatie voor een
bakkie koffie of thee en een stukje gebak. (sommige mensen 2 stukjes).
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Verslag van het recreantenuitje (2)

Vervolgens weer de bus in en op weg naar Gesher waar we een rondleiding kregen door een
klokkengieterij wat achteraf toch interressanter bleek te zijn dan je zou denken.

Vervolgens naar een hotel geweest om te genieten van overheerlijke duitse broodjes en
wederom een bakkie koffie of thee. Na de lunch weer snel de bus in (we hadden immers een
strak tijdsschema) om door te reizen naar het plaatsje Billerbeck die we natuurlijk allemaal
kennen van het ontstaan van de Berkel.
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Verslag van het recreantenuitje (3)

Nadat Chris Wenneker de koppen geteld had en iedereen aanwezig was vol gas naar het
schitterende Vreden waar wij genoten hebben van nog veel meer drankjes en niet te vergeten
een geweldig buffet in het Brauhaus.

Hier kregen we de gelegenheid om het centrum te bezichtigen, dit hebben de meeste dan ook
gedaan onderweg naar het eerste beste terras waar wij hebben genoten van een serveerster
die zich kapot schrok toen zij met twee drankjes naar buiten kwam en vervolgens tot de
ontdekking kwam dat er ongeveer 25 man aangeschoven waren.

Na de nodige drankjes genuttigd te hebben (het was schitterend weer dan moet je aan je
vochtgehalte denken) weer terug naar de bus.

Kort samengevat was dit een geweldig uitje waarop de organisatie tevreden terug mag kijken
en zich op mag maken voor een volgend uitstapje, wij kijken er naar uit!
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Special Olympics Seminar (1)

Begin van dit jaar werd ik door Special Olympics Nederland benaderd om namens Nederland
deel te nemen aan de Europese Special Olympics Coaching Seminar.
Deze zou van 15 t/m 17 maart 2013 plaats vinden in Warschau (Polen). Natuurlijk hoefde ik
hier niet lang over na te denken en vertrok ik vrijdagmorgen vanaf Weese per vliegtuig naar
Warschau. Daar werd ik opgehaald door de organisatie.
Het coaching seminar was er één met niet al te veel deelnemers, maar wel erg leerzaam. De
deelnemers kwamen uit: Oostenrijk, België (2x), Engeland, Hongarije (2x), Luxemburg, Polen
(2x), Rusland, Zwitserland, Oekraïne, Turkije en Malta, Nederland.
Onder hen 2 speelsters (Melanie Eggel - Zwitserland en Johanna Grech - Malta) die in het
verleden namens hun land aan grote internationale toernooien hebben meegedaan en hebben
gepresteerd en zich nu bezig houden binnen Special Olympics en een aantal min of meer
bekenden van de special olympics world summer games in Athene 2011 en 2 scheidsrech-
ters die de tafeltennisorganisatie doen tijdens de Special Olympics European Summer Ga-
mes in Antwerpen 2014 (waar onze vereniging niet is ingeloot.)

Na het inchecken in het hotel (Mercure Grand Hotel) waar we zouden verblijven was er met-
een een lunch en een warm welkom van de organisatie, waarbij er voor mij een oude be-
kende was, namelijk Ela Madejska - Polen, die de organistie op zich had genomen voor het
tafeltennis tijdens de special world summer games in Athene in 2011.
Na de lunch waren er 3 leerzame sessies, waarvan er 1 vooral ging om het Unified Sport
tijdens grote internationale toernooien als de Special Olympics World Summer Games en de
Special Olympics European Games. Het Unified Sport houdt in dat iemand met een verstan-
delijke beperking een dubbel speelt met een even sterke teamgenoot zonder verstandelijke
beperking….
Tegen 19:30 na de 3 sessies welke 3.5 uur duurden gingen we Warschau in voor een gewel-
dig diner, van allerlei lokale gerechten. Aan het eind van de avond namen nog enkele een
afzakkertje in het hotel om daarna richting bed te gaan.
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Special Olympics Seminar (2)

Op zondag zou iedereen na het ontbijt weer vertrekken naar huis. Voor diegene die later op de
dag naar huis vlogen (waaronder ik), werden meegenomen naar het Chopin museum (ik had
altijd gedacht dat het een Fransman was…). Na dit bezoek ben ik met de 2 Hongaren het
centrum van Warschau bezocht, om in het begin van de avond opgepikt te worden door de
organisatie die ons naar het vliegveld begeleide. Tegen middernacht kwam ik thuis, zodat ik
de maandag weer fris en fruitig naar mijn werk kon gaan.

Ruim een maand na mijn bezoek heb ik contact gezocht met Special Olympics Nederland,
waarna ik begin mei onder het genot van een hapje en drankje een evaluatie gesprek heb
gehad met Nathascha Bruers (Special Olympics Nederland) in Zwolle. Ik heb hier onder
andere aangegeven dat ik me niet / nauwelijks een voorstelling kan maken hoe we het Unified
Sport kunnen inpassen tijdens de grote toernooien. Special Olympics Nederland was al
eerder tot deze conclusie gekomen en gaan dit binnen het tafeltennis niet inpassen.

Mirko Egbers
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Bep en Toos

Wist u dat?

# Bep oud brood verzamelt. Zij een nieuwe
Eend heeft gekocht en hiermee rondtoert.
Zij deze brood kan geven als ze vergeten is
de auto te tanken. Ze dan gelukkig nog
verder kan.

# Christa heeft zitten te slijmen met de
Richard de chauffeur van Ter Doest. Ze
snoepjes voor hem heeft gekocht. Of was
ze bang dat ze terugweg niet meer mee
mocht en dit uit voorzorg heeft gekocht.

# Bep naast de eend die ze heeft gekocht in
de dierentuin ook nog meerdere familiele-
den heeft ontmoet. En zij gezellig met ze
heeft gekletst.

#Toos af en toe in de war is. Zij mensen
zomaar een kaartje stuurt terwijl ze niet
eens jarig zijn en de persoon die dat wel is
er niet een krijgt. Dit toch wel moeilijk is als
beide personen Gerrie heten.

#Jan-Willem de zoon van Toos nu ook lid is.
Dit voor Toos niet zo gunstig is omdat zij
zich dan moet gedragen.

Groetjes Bep en Toos.

De Toekomst 15

Verslag Blauw W it 7 – De Toekomst 15

Vrijdagavond 27 september togen Marco
Schepers, Remco Zieverink en ondergete-
kende naar Almeloooooooo om aldaar
tegen Blauw Wit 7 te spelen.

We hadden ons vooraf voorgenomen
eindelijk eens een keer veel punten te
pakken. Maar ja het dient eerst nog uitge-
voerd te worden. Marco was deze avond
ons “goudhaantje” 3 x winst en ook nog het
dubbel met mij. Remco zorgde ook voor
een punt en ik wist er 2 te winnen. Remco
verloor van Frits en Ruben en ik verloor ook
van Frits. Onze tegenstander Mark beet 3 x
in het stof. Aan de gezellige bar nog “effe”
gezellig nagekletst met de nodige gehakt-
balletjes en drankjes. Om de overwinning
ook nog in Lochem te vieren, zijn we laag
teruggevlogen, met 18 minuten waren we in
de kantine.

Woensdag 2 oktober mogen Marco,
Remco en Marcel Nekkers naar de koplo-
per Matchpoint 3 in Nijverdal. Succes
boys!!

Chris Wenneker
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Aankondiging Jaarvergadering Club van 100
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Op weg naar promotie? 1-9

Vliegende start voor De Toekomst 2

Met de gedroomde versterking, in de persoon van Tom Bleumink, reisden Marten en Frank af richting
Twello voor de eerste competitiewedstrijd tegen Trias 1. Trias was voor het 2e een bekend team maar
is op 1 positie gewijzigd. Rik de Boer, vorig jaar 100% promotieklasse, is dit team komen versterken.

Frank beet het spits af tegen Bart. Beide spelers hadden zichtbaar moeite met hun eigen spel. Na een
prachtpunt van Bart achter zijn rug langs, bleek Frank iets vaster en iets slimmer te spelen en won het
eerste punt voor de Toekomst. Tom maakte in de 2e wedstrijd zijn debuut voor het tweede. Eigenlijk
deed hij weinig fout tegen Rik en won vrij eenvoudig. Marten - de muur - begon tegen Roy en iedereen
zat met stijgende verbazing te kijken naar Martens spel. Iedereen kent hem toch als een pure aanvaller,
maar tegen Roy blokte hij werkelijk alles raak. Vrijwel zonder aan te vallen won Marten van Roy.

Na slechts 2 dubbel overwinningen in de afgelopen competitie besloten Marten en Frank niet meer te
dubbelen samen. Hierdoor werden Tom en Marten als test het nieuwe dubbelkoppel. Hoewel Trias
mannen niet hun beste dubbel speelden, waren de Toekomst spelers eigenlijk gewoon beter en wonnen
hun dubbel. Een 0-4 tussenstand stond op het bord en weliswaar weer eens een punt met de dubbel.

Frank mocht hierna aantreden tegen Rik. In game 1 sloeg Rik werkelijk alles raak en liep Frank volle-
dig achter de feiten aan. De 3 volgende games werden daarentegen wel gewonnen en een 0-5 tussen-
stand was een feit. Marten begon wedstrijd 6 tegen Bart en kwam 2-0 achter. In de 3e game begon hij
de ballen beter te raken. Bart raakte zichtbaar gefrustreerd en Marten wint in de 5e game alsnog de
wedstrijd. Vervolgens wint ook Tom na een 1-0 achterstand de 7e wedstrijd eenvoudig van Roy.
Marten speelde tegen Rik weer zoals iedereen hem kent en verslaat hem met zijn aanvallende spel. Als
ook Frank de voorlaatste wedstrijd Roy weet te verslaan en een 0-9 stand op het bord zet lijken de
dubbele cijfers op het scorebord te komen. Tom speelde de laatste wedstrijd helaas tegen een uitste-
kend spelende Bart. Hij bleek goed tegen het spelletje van Tom te kunnen spelen en wint met minimale
cijfers in de 5e game van Tom.

Een 1-9 overwinning voor het 2e van de Toekomst mag gezien worden als een meer dan uitstekende
start. Afgelopen seizoen hadden wij  vier wedstrijden nodig om 9 punten te halen. Lekkere start dach-
ten wij zo. Natuurlijk werd Tom na de wedstrijd ontgroend als het gaat om de vaste taferelen van het
2e. Het vaste lied (kampioenen, kampioenen olé olé) werd uiteraard weer luidkeels gezongen waar ook
Guido (waarschijnlijk in de huiskamer bij zijn ouders) nog deel van uitmaakte via de telefoon. Volgende
week de jongens van Entac 2 op bezoek. Aan gezelligheid in ieder geval geen gebrek, nu nog een
goede uitslag!
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Leren serveren voor de Entac 2 heren

Na de 9-1 overwinning van vorige week ging De Toekomst 2 vol goede moed de tweede
speeldag van de competitie in. Ditmaal kwamen de jongens van Entac 2 in Lochem op be-
zoek. Het beloofde een gezellige wedstrijd te worden, want aan gezelligheid geen gebrek bij
deze jongens.

Na intern overleg tussen onze 4 jongens werd besloten om met dezelfde opstelling naar
voren te komen. Deze keer was het aan Tom om het spits af te bijten tegen Sjoerd van der
Steen. Het werd een lange, maar interessante wedstrijd. Er ging veel fout aan beide kanten en
een 5 setter later was Tom de sterkste. Hierna was de beurt aan Marten om het op te nemen
tegen Jerfey Schmitz. Opnieuw werd niet direct het aanvallende spel vertoond waar Marten
om bekend staat, en dat maakte het bijna te spannend. Gelukkig voor de Toekomst besloot
Jerfey minstens 3 keer per game fout te serveren. In 4-en was het tweede punt binnen. Vaak
als eerste nu als derde, mocht Frank dan ook aantreden. Zijn tegenstander Arjan Glandrup.
Frank bleek niet zijn vorm te kunnen vinden en had er alle moeite mee om ballen terug te
leggen (meestal een zekerheidje bij Frank). Met veel knokken en veel moeite, en ook hier veel
foute services van de Entac zijde, sleepte Frank het derde punt binnen.

De dubbel was de volgende partij en wij besloten ons tennisdubbel in te zetten, Tom en
Guido. Voor Guido zijn eerste wedstrijd. Ook in de dubbel had Entac er moeite mee om raak
te serveren. Onze Rafaël Nadal en Roger Federer botsten af en toe tegen elkaar, maar hiel-
den alle ballen op tafel en wonnen. Hiermee was het alweer 4-0 en waren we weer hard op
weg naar een goede uitslag.

Marten mocht aantreden tegen Sjoerd. Er was duidelijk sprake van spanning bij Marten, maar
dit kreeg geen te groot aandeel, 5-0. Tom kwam wat beter in zijn spel, miste minder en won 3-
0 van Arjen. Ook Frank begon wat meer los te komen en ook nu had Jerfey alle moeite om
raak te serveren.Op een 10-10 stand presteert deze weergaloze servicemeester het om 3
keer mis te serveren en hierdoor wint Frank 14-12 en was dat de 3-0. De achtste wedstrijd
werd snel door Marten gewonnen en daardoor moest Frank direct weer aantreden. Sjoerd en
Frank maakten er een lange wedstrijd van. Er lagen kansen, maar het was Sjoerd die aan het
langste eind trok en hiermee het eerste punt voor Entac behaalde. Met een 8-1 stand mocht
Tom net zoals vorige week de avond afsluiten. Jerfey begon goed aan de wedstrijd en won de
eerste game. Toen ging het lopen bij Tom en begon hij te strooien met wereldballen. Ook
Jerfey was aan het strooien, maar dan vooral met fout services. Wederom stond er  9-1 op
het scorebord en we konden aan de bitterballen.

Met 18 punten uit twee wedstrijden zijn we lekker op weg om in de top van de hoofdklasse
mee te doen. Het vertoonde spel is nog niet altijd even goed, maar de punten worden binnen-
gehaald. Volgende week mogen we naar Enschede om tegen het derde team van Entac te
spelen.

en vervolgens 9-1...
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Volgende keer verwacht...

n Verslag van de ALV van donderdag 31 oktober

n Van de bestuurstafel

n Wist u dat...? Oftewel: waarover werd er nu weer allemaal
‘geouwehoerd’ in de kantine?

n Nieuws van de Jeugdcommissie

n Nieuws van de ALTC

n Nieuws van de Recreantencommissie

n Het tweede team op weg naar...?

n Wellicht staat uw stukje in het volgende clubblad
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