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Gegevens

Carnaval?

Wandeltochten?

Nieuwe vloer?

Jubileum?

Tuin onderhoud?

Informeer eerst bij onze
adverteerders!

Redactioneel

Het nieuwe jaar is net ingeluid en ik kreeg
op de nieuwjaarsreceptie van het be-

stuur het verzoek om het clubblad weer in
elkaar te gaan zetten. Het blijkt Jonn niet echt
te liggen om het clubblad op te maken (en
heeft er ook de tijd niet voor). Voor je ligt dan
ook het clubblad van de hand van ondergete-
kende.

Op de website van de Toekomt
(www.lttcdetoekomst.nl) was er al een klein
nieuwtje over de vertraging rondom het club-
blad  te lezen.

Over de website gesproken... Een afvaardi-
ging van het bestuur heeft samen met Dienke
(wie kent haar nog niet?) en mij een 2-tal
brainstormsessies gehad over het vernieu-
wen van de website. De komende tijd tracht
ik dit (wellicht met hulp van Gerbrand Pot,
welke ik onlangs benaderd heb en/of ande-
ren) te gaan verwezenlijken.
De structuur en opbouw van de website is
namelijk sinds de oprichting (24 januari 1999)
niet wezenlijk veranderd.

Het zou mooi zijn als de vernieuwde website
ruim voor de zomervakantie van 2014 gelan-
ceerd kan worden en daarmee het 15-jarig
jubileum viert...

Over jubileums gesproken: Het clubblad be-
staat dit jaar 40 jaar (zie de kolom hiernaast)!
Of het clubblad over 40 jaar nog bestaat valt
te betwijfelen, met alle technologiën, waarbij
zo’n beetje iedereen overal via internet aan
zijn/ haar informatiebehoefte kan komen.

Vooralsnog verschijnt het clubblad in ieder
geval nog in papieren vorm en wens jullie dan
ook veel plezier met het lezen van het club-
blad.

Mirko Egbers
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Januari:
18 jan. Jan Ubels toernooi
25 jan. Training world transplant games
27 jan. Start competitie

Februari:
09 Feb. Winterwandeltocht en

Stamppottenbuffet
aanvang 14:00 uur

April:
09 april Ben Wenneker Bokaal voorronde
18 april Paaskaarten
23 april Ben Wenneker Bokaal finale
26 april Koningsdag

Mei:
24 mei Toekomst toppers toernooi

(ALTC) 08:00 - 18:00 uur

28 mei Hal gesloten ivm Keidagen
  t/m
01 juni Hal gesloten ivm Keidagen

Juli:
16 juli Seizoensafsluiting recreanten

Augustus:
28 aug. Seizoensstart recreanten

Tafeltennissen bij De Toekomst,

meer dan een sport...

memo
De advertentie-pagina's zijn in deze versie niet opgenomen, met het gevolg dat de pagina- nummering onderaan de bladzijde soms "verspringt".De advertentiepagina's stonden op : Pagina 06, 07 Pagina 13, 14, 18, 19 Pagina 22, 27, 28, 29 Pagina33, 34
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Van het bestuur

Henk Brinkerink heeft het bestuur laten we
ten komend najaar te stoppen met het

wedstrijdsecretariaat. Hij heeft dit werk altijd
met veel plezier gedaan, maar merkt dat hij
een dagje ouder wordt. Henk is nu 75 jaar en
hij wil met Marian meer gaan genieten
van de vrijetijdbesteding. Het bestuur heeft alle
begrip voor Henks besluit en gaat op zoek
naar een nieuwe wedstrijdsecretaris. Wie
heeft er interesse? Je zal niet meteen in het
diepe worden gegooid, je kunt het komend
half jaar in alle rust met Henk meelopen en
van hem de kneepjes van het vak leren.

Het bestuur is nog altijd op zoek naar men-
sen die het team willen komen versterken.
De nieuwe bestuursleden Jeanette Jeurissen
en Jeroen Hoffman hebben inmiddels eigen
portefeuilles toebedeeld gekregen. De inzet
van enthousiaste mensen kunnen we altijd
gebruiken. Je hoeft niet meteen een volledige
bestuurstaak op je te nemen, het oppakken
van zaken die al een tijdje op de what-to-do-
lijst staan, zou onze werkdruk al enorm ver-
lichten.

De financiering van de vloer in de grote hal is
bijna rond. Het wachten is nog op het ant-
woord van enkele fondsen die zijn aange-
schreven voor geldelijke ondersteuning. Als
alles in kannen en kruiken is, dan zal er zo
snel mogelijk een speciale ledenvergadering
worden uitgeschreven waarin het bestuur alle
plannen aan de leden zal presenteren.

Onze voorzitter, Gert Mogezomp, is onlangs
begonnen met het opruimen van de bestuurs-
kamer. Sinds de plaatsing van de nieuwe kas-
ten – waarvan de sleutels overigens nog
steeds zoek zijn! -, was het er een beetje een
rommeltje. Gert is al vergevorderd met het
scheppen van orde in de chaos. Commissie-
leden en andere regelmatige gebruikers van
de bestuurskamer die nu plotseling zaken niet
meer kunnen terugvinden, worden verzocht
zich in verbinding te stellen met de voorzitter.
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Verslag Nieuwjaarsreceptie

Ook al hadden veel bezoekers van de Nieuwjaarsreceptie elkaar reeds op zondag 5 januari
tijdens de Clubkampioenschappen een gelukkig Nieuwjaar gewenst, vrijdagavond deden

zij dat nog eens dunnetjes over.

Met zo’n vijftig clubgenoten werd het weer een gezellige boel in de kantine van de JW-hal. De
familie Jeurissen, voor het eerst op de receptie aanwezig, verkocht de muntjes. Zoon Bjarne,
het jongere broertje van jeugdlid Sven, liet blijken een groot zakelijk talent te zijn. Als een volleerd
marktkoopman prees hij zijn waar aan.

Voorzitter Gert Mogezomp hield zijn inmiddels al weer vierde Nieuwjaarstoespraak. Het bestuur
is verheugd over de ontwikkelingen die de verschillende afdelingen van de club doormaken. De
LTTC floreert. Naast de vele hoogtepunten van het afgelopen jaar – onder meer de verkiezing
van de ALTC–Athenegangers tot Lochemse sportploeg van het jaar – waren er natuurlijk ook
enkele dieptepunten. Groot was de schok toen vlak voor de Kerst clubicoon Ietje Wissink over-
leed. Gert vroeg de aanwezigen om een minuut stilte.

Op onnavolgbare wijze werden ook dit jaar weer door TC-voorzitter Ronald Swaters de kam-
pioenen van de afgelopen najaarscompetitie in het zonnetje gezet. De titel ‘oliebol van het jaar’
ging naar Frans Snijder en Arie Pater. Uit handen van Chris Wenneker kregen deze kanjers een
heuse oorkonde voor de verdiensten voor onze club..

Na deze presentaties hervatte DJ Sunfield het draaien van zijn plaatjes, dat wil zeggen hij zocht
in de bestanden van zijn laptop de mooiste muzieknummers uit. Volgens een van de Muppets
stond de muziek veel te hard. Naar verluidt kon zijn eigen woorden amper horen. Misschien is
het verstandig als Gerrit de volgende keer niet pal voor de geluidsboxen gaat zitten.

De ‘hapjes’, eigenlijk was het een complete catering met tacorolletjes, vleesspiesjes, kippen-
pootjes en kibbeling, werden dit jaar verzorgd door Jeroen Hoffman.

Net als in voorgaande jaren werd er na het officiële gedeelte nog lang nagepraat.
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In memoriam



Toekomst Meppers januari 2014

8

Lidmaatschap en contributie

Lidmaatschapsgeld per 1 januari 2014

De kosten van een lidmaatschap bij tafeltennisvereniging L.T.T.C.De Toekomst is afhankelijk of
iemand jeugd of senior is. Het lidmaatschapsgeld wordt via een machtiging maandelijks geïn-
casseerd.

Jeugd Senioren
NTTB-basiscontributie 1) 1,08 1,08
Afdelingsbasiscontributie 2) 0,20 0,20
Contributie vereniging 3) 8,50 13,50
Lidmaatschapsgeld per maand 9,78 14,78

1) De NTTB-basiscontributie wordt jaarlijks vastgesteld op de bondsraad van de NTTB.
2) De afdelingsbasiscontributie wordt jaarlijks vastgesteld op de ALV van de NTTB / Afdeling

Oost.
3) De contributie van de vereniging wordt jaarlijks vastgesteld op de ALV.

Competitietoeslag per 1 januari 2014

Indien men competitie speelt geldt er een toeslag per competitie. De hoogte hiervan is afhanke-
lijk of iemand jeugd of senior is. De competitietoeslag wordt per competitie via een machtiging
geïncasseerd.

Jeugd Senioren
NTTB-competitietoeslag 1) 11,50 17,00
Afdelingscompetitietoeslag 2) 2,28 3,54
Competitietoeslag vereniging 3) 0,00 0,00
Toeslag per competitie 13,78 20,54

1) De NTTB-competitietoeslag wordt jaarlijks vastgesteld op de bondsraad van de NTTB.
2) De afdelingscompetitietoeslag wordt jaarlijks vastgesteld op de ALV van de NTTB / Afdeling

Oost.
3) De competitietoeslag van de vereniging wordt jaarlijks vastgesteld op de ALV.

Overige informatie kan men vinden in het huishoudelijk reglement welke uitgereikt wordt als
men besluit lid te worden.
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Verslag Algemene ledenvergadering (1)

De ALV van dit jaar werd op donderdagavond 31 oktober 2013 gehouden. Aan deze ALV
namen 31 personen deel, het vijfkoppige bestuur meegerekend. Met ongeveer hetzelfde

aantal leden als het jaar ervoor, dus andermaal een magere opkomst.

Zoals al in het verslag van de vorige ALV is gememoreerd, betreurt het bestuur het dat zo weinig
leden de moeite nemen bij deze jaarvergaderingen aanwezig te zijn. De ALV is namelijk een
uitstekende mogelijkheid van gedachten te wisselen over het reilen en zeilen binnen onze LTTC.
De secretaris heeft voor deze ALV via de mail afmeldingen gekregen van Bep Geverink, Erik
Ernst, Reint Broeke, Jan Willem Eilers en Jolanda Hofland. Voorts via bestuurslid Sandra
Schepers de afmeldingen van Gerrie Vels en Erna Eilers en via Facebook (ja, ook LTTC-leden
gaan met hun tijd mee) van Frans Snijder en Raymond Boesveld. Laus Halsema heeft be-
stuurslid Chris Schuiling officieel laten weten helaas verhinderd te zijn.

Omdat voorzitter Gert Mogezomp nog plotseling een kalf moet halen - een koe heeft af en toe
wat hulp nodig -, wordt besloten de vergadering te laten openen door vicevoorzitter Chris Schuiling.
Hij heet om 20.30 uur de aanwezigen van harte welkom.

Agendapunt 2. Chris Wenneker wil naar aanleiding van dit punt - de notulen van de vorige ALV -
opmerken dat er niet, zoals toen is afgesproken, ieder half jaar een bespreking heeft plaatsge-
vonden met de verschillende afdelingen/commissies. Volgens Wenneker is mede daaruit de
veronderstelde onrust in de vereniging te verklaren. Veel geledingen zouden namelijk nu niet op
de hoogte zijn van de voortgang van zaken. En dat leidt volgens hem tot gespeculeer en on-
vrede. Chris Schuiling antwoordt dat er inderdaad afgelopen jaar maar één commissievergadering
is geweest. Oorzaak is dat het bestuur, zeker de afgelopen zes maanden, te druk is geweest
met andere besprekingen. Gerrit Hofland heeft een opmerking over de passage over de bouw-
commissie. In de notulen wordt niet duidelijk wie er toen zitting hadden in die commissie. Secre-
taris Jonn van Zuthem belooft de namen van de toenmalige commissie ‘Accommodatie en
Beheer’ te zullen achterhalen en die expliciet te zullen vermelden. Uit onder meer het overzicht
in de Toekomst Meppers blijkt dat in oktober 2012 Jochem Veldmaat, Gerrit Hofland en Rob van
der Zee lid waren van deze commissie. Kort daarna (zie decembernummer 2012) is deze
bouwcommissie uitgebreid met Raymond Boesveld, Marco Schepers en Nico Horstman. De
notulen van de vorige ALV worden vervolgens goedgekeurd.

3. Ingekomen stukken. Jolanda Hofland heeft zich middels een schrijven officieel beklaagd bij
het bestuur. Zij heeft zich enorm gestoord aan de inhoud van het jaarverslag van de ALTC. Met
name de expliciete verwijzing naar haar en Gerrit Hofland - waarin wordt gesuggereerd dat
beiden de ALTC-afdeling moedwillig zouden tegenwerken - is haar in het verkeerde keelgat
geschoten. Het voorval, reeds maanden geleden gebeurd, over balletjes en speelattributen die
Geert Zeelte niet tijdens een training kon gebruiken, omdat achter slot en grendel zaten, is niet
de enige passage die bij menigeen de wenkbrauwen heeft doen fronzen. Secretaris Jonn van
Zuthem verklaart het ALTC-verslag doelbewust zo te hebben laten passeren, omdat het volgens
hem goed illustreert wat hij op het eind van het jaarverslag van het bestuur bedoelt met ‘het
negativisme’. Ook het ‘hoofdbestuur’ krijgt ervan langs in het ALTC-verslag. Het verwijt dat de
ALTC zonder enig overleg een eigen nominatie voor de verkiezing van Lochem sportploeg van
het jaar heeft ingestuurd, wordt door deze commissie min of meer omgedraaid. Het bestuur
heeft de ALTC ook niet geraadpleegd over de nominatie van ‘hun’ sportploeg. De secretaris
heeft, zo vertelt hij, slechts bij één passage - die over de financiële afwikkeling c.q. nalaten-
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Verslag Algemene ledenvergadering (2)

schap van het Jan Ubels-toernooi - ingegrepen. Het betrof hier een volstrekt overbodige opmer-
king. De ingezonden brief van Jolanda zal zo dadelijk bij de bespreking van de jaarverslagen nog
verder worden behandeld.

Dan heeft de secretaris een telefoontje gekregen van Jan Wissink waarin hij de leden van de
LTTC wil bedanken voor alle aandacht en attenties die Ietje en hem de laatste tijd te beurt zijn
gevallen. De secretaris beschouwt deze dankzegging als een ingezonden stuk en Jan krijgt
nogmaals de gelegenheid zijn woorden uit te spreken. Hetgeen gebeurt.

Dan komen we bij agendapunt 4. en 5., de verschillende jaarverslagen. Om 20.55 uur schuift
voorzitter Gert aan en hij neemt enige minuten later de voorzittershamer over. Er is dan een
discussie gaande over de wijze van communiceren van het bestuur. Een punt dat niet voor de
eerste maal wordt besproken. Ook Joop Stokvisch wijst op het belang van de commissie-
vergaderingen en vraagt of het bestuur heeft nagedacht hoe de communicatie nog verder te
verbeteren. Het is volgens veel aanwezigen hoe dan ook zaak dat de leden meer op de hoogte
worden gebracht van wat er allemaal speelt. Regelmatig stukjes ‘van de bestuurstafel’ op de
site plaatsen is een goede manier om de leden te informeren. De secretaris belooft dat hij
dergelijke berichtjes zal schrijven zodra er nieuws is te melden.

Gerrit Hofland wil naar aanleiding van het jaarverslag van de ALTC een verklaring afgeven. Hij
benadrukt beledigd te zijn over de inhoud. Er ontspint zich een discussie, die niet geheel zonder
emotie is. Helaas is een aanzienlijk deel van de betrokken niet aanwezig, zo is Jolanda Hofland
verhinderd, datzelfde geldt voor de leden van het ALTC-bestuur Erna Eilers, Gerrie Vels en Rob
van der Zee. Riet Pongers, die nadrukkelijk wil stellen dat Geert Zeelte in deze niets te verwijten
valt, stelt voor dat het ALTC-jaarverslag wordt herschreven. Dat vindt de secretaris geen goed
idee. Dit zou de werkelijke gang van zaken namelijk geen recht doen en bovendien heeft
censureren achteraf geen enkele zin. Bovendien blijven de verschillende afdelingen natuurlijk
wel primair verantwoordelijk voor de inhoud van hun eigen jaarverslag. Besloten wordt dat deze
kwestie met de opsteller van het ALTC-jaarverslag wordt besproken, zodat bovengenoemde
delen van de inhoud in het vervolg achterwege worden gelaten en/of anders worden verwoord.
Aansluitend wil Albert ten Hoopen weten waarom de ALTC zo heet, mede-erelid Ietje Wissink
geeft hem daarop een passend antwoord.

Naar aanleiding van het jaarverslag van de Technische Commissie vraagt Jan Wissink wie er
van het bestuur in die commissie zit. Vooralsnog blijft Chris Schuiling dat doen, ook al legt hij in
deze ALV zijn bestuursfunctie neer.

De jaarverslagen van het bestuur en van de verschillende commissies worden goedgekeurd.

Voor de bespreking van het financieel jaarverslag, agendapunt 6, neemt penningmeester Sandra
Schepers het woord. Zij wil benadrukken dat het verslag van dit afgelopen jaar nog gemaakt is
door financieel adviseur Jan Wissink. Vanaf komend boekjaar gaat zij de verantwoording van
alle cijfers en dergelijke voor haar rekening nemen. Binnenkort gaat zij starten met een digitaal
boekhoudprogramma dat de werkzaamheden naar verwachting een stuk zal verlichten. Gerrit
Hofland vraagt van wie dit boekhoudprogramma is. Van Unit4 zo luidt het antwoord. Jan Wissink
neemt het woord en hij benadrukt dat van alle (bijna) veertig jaren dat hij de financiën van onze
LTTC heeft beheert, het nog nooit zo’n goed jaar is geweest. Dienke Geurtz, die de vergadering
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Verslag Algemene ledenvergadering (3)

bijwoont voor jeugdlid Jeroen Brouwer, vraagt vervolgens waarom dit jaar een beter jaar was
dan de voorafgaande jaren. Jan Wissink antwoordt dat dat onder meer te maken heeft met de
winst van de verloting, die bestemd is voor de aanleg van de multifunctionele sportvloer; de
komst van de hoofdsponsor Hoveniersbedrijf Schepers en met extra verhuurinkomsten. Jochem
Veldmaat wijst ook nog op de bezuinigingsslag die het bestuur gemaakt heeft wat betreft de
inkoop, de hoogte van de verzekeringspremies en aanzienlijk minder uitgaven aan andere za-
ken (zoals bijv. de afvalverwerking).

Agendapunt 7. Ook dit jaar heeft de kascommissie weer de rekening en de verantwoording van
het bestuur over het afgelopen verenigingsjaar onderzocht. De kascommissie onder voorzitter-
schap van Theo Beening adviseert de ALV ‘het bestuur te dechargeren van zijn beleid in 2012-
2013’. Dat advies wordt door de ALV overgenomen. Theo Beening vraagt het bestuur wel met
klem de kascommissie eerder in te lichten. Het was nu een beetje kort dag. Bovendien wijst hij
erop dat Jan Wissink, die het financieel management nu zo’n veertig jaar op zich heeft geno-
men, ook een dagje ouder wordt. Jan Wissinks computer is ook niet meer de jongste. In meer-
dere opzichten is het zaak dat er ‘back ups’ zijn. Ook al is penningmeester Sandra Schepers
vanaf nu verantwoordelijk voor het financieel management, het bestuur knopt deze aanbevelin-
gen goed in de oren. In de kascommissie zitten nu Wim Wilgenhof en is Sandra Bouck reserve.
Frank Bruggeman wordt gevraagd of hij ook in deze commissie wil toetreden. Hij zegt daar
serieus over na te zullen gaan denken.

Dan komt agendapunt 8, de vaststelling van de contributie aan de orde. Bestuurslid Jochem
Veldmaat legt de verzamelde vergadering uit hoe de contributie is opgebouwd. Dat naast de
gewone contributie ook aan de NTTB-Oost en de NTTB gelden moeten worden afgedragen.
Jochem stelt namens het bestuur voor om de contributie te verhogen. Zowel voor de senioren
als voor de jeugdleden komt dat op een verhoging van 0,73 eurocent per maand. Albert ten
Hoopen laat blijken enigszins verbaasd te zijn over de opbouw van een en ander, hij vraagt
Veldmaat de hemd van het lijf. Het is overigens niet vreemd dat Ten Hoopen niet helemaal weet
waar het over gaat, omdat hij als erelid al geruime tijd vrijgesteld is van contributie. Zonder
gekheid: de voorstellen tot uitsplitsing van de clubcontributie en de verschillende bondsbijdragen
worden aangenomen. Datzelfde geldt voor de voorgestelde verhoging van de verschillende con-
tributies. Het derde punt, de invoering van de automatische incasso leidt tot enige discussie.
Duidelijk wordt dat niet alle leden het financieel kunnen opbrengen per half jaar, laat staan per
jaar te betalen. Besloten wordt dat er per kwartaal zal worden geïncasseerd. Met dien verstande
dat er rekening zal worden gehouden met de wensen van de leden die anders in financiële
problemen komen. Zowel over de opsplitsing alsook over de contributieverhoging en de auto-
matische incasso zullen de leden binnenkort schriftelijk worden geïnformeerd.

Vervolgens komen bij punt 9 de bestuurswisselingen aan de orde. Chris Schuiling wordt door
Gert namens de leden hartelijk bedankt voor zijn tomeloze inzet van de laatste jaren. Hij krijgt
een bloemetje en een fles drank. Vervolgens introduceert Gert het ‘kandidaat’-bestuurslid Jeanette
Jeurissen. Zij is de moeder van jeugdlid Sven, is de laatste tijd enthousiast geraakt over onze
LTTC en besloot na de oproep van het bestuur mee te willen gaan helpen de club verder te
versterken. Jeanette wordt met algemene stemmen en met luid applaus verkozen tot bestuurs-
lid. Hetzelfde overkomt het tweede kandidaatsbestuurslid, Jeroen Hoffman. Het bestuur telt vanaf
nu zes leden.
Dan agendapunt 10., de mededelingen van het bestuur in het bijzonder de aanleg van de nieuwe
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Verslag Algemene ledenvergadering (4)

sportvloer. De aanwezigen worden volledig bijgepraat. Naast de tienduizend euro die we reeds
hebben toegezegd gekregen van de Rabobank, heeft nu ook het NSGK, de Nederlandse Stich-
ting voor het Gehandicapte Kind, eenzelfde bedrag toegezegd. Tel daar de winst van de ver-
loting bij op en de begroting is bijna geheel gedekt. Het bestuur had gehoopt dat alle subsidie-
aanvragen inmiddels al positief beantwoord zouden zijn. Dit is helaas nog niet het geval. Er
lopen nog een aantal verzoeken en hopelijk krijgen we nu heel snel uitsluitsel. Er ontspint zich
vervolgens een discussie over hoe dit nu verder te communiceren met de leden. Is er uiteinde-
lijk ook toestemming voor de verbouwing nodig van de leden? Jan Wissink antwoordt dat er in
het verleden wel een speciale ledenvergadering is uitgeschreven om de leden uiteindelijk ook in
het besluitvormingsproces te betrekken, dat wil zeggen: die het laatste woord te geven. Na een
uitvoerige discussie, waarin vooral ex-bouwcommissielid Gerrit Hofland en erelid Ten Hoopen
zich roeren, wordt besloten dat er een speciale vergadering zal worden belegd waarin het be-
stuur de plannen (die dan voor de volle 100% financieel gedekt zijn) zal toelichten.

Dan komen we eindelijk - na bijna twee uur vergaderen - bij de rondvraag. Albert Enterman wijst
er op dat het kersverse bestuurslid Jeanette Jeurissen nog officieel als lid moet worden aange-
meld. Wordt geregeld. Frank Bruggeman is van mening dat de hal niet, zoals in de afgelopen
maand augustus is gebeurd, twee weken niet geopend kan zijn voor tafeltennisactiviteiten. Frank
heeft over deze klacht al een reactie ontvangen van het bestuur, hij wil zijn mening hierover
slechts nogmaals benadrukken. Dan krijgt ten slotte Jan Wissink het woord, die nogmaals ver-
haalt over de afgelopen 40 jaar dat hij financieel manager was. Hij gaat ervan uit dat volgend jaar
alles door Sandra Schepers is geregeld. Waarvan akte.

Gert sluit om 22.35 uur de vergadering. De zit was lang en de dorst inmiddels groot. De meeste
deelnemers dronken dan ook nog een glas op De Toekomst.

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

Jonn van Zuthem, secretaris

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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Affiche Winterwandeltocht
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Verslag toernooi boerentafeltennisser

in december 2013 is voor het eerst een toernooi gehouden om te spelen om de titel boeren
tafeltennisser van de gemeente Lochem. De wedstrijden vonden over twee avonden plaats in

de JanWissink hal. Op de eerste avond streden we in één poule, tijdens de tweede avond waren
er een A en een B poule gemaakt. Tijdens deze avond streden in totaal twaalf spelers om de titel.
De uiteindelijk winnaar was Ab Harkink uit Harfsen. Hij ontving als prijs een paar flesjes bier met
een flessenopener en zaklamp ineen, aangeboden door Handelsonderneming Greutink uit
Lochem. Als  tweede was ondergetekende en derde was Wim Hakvoort uit Gorssel.
De aanmoedigingsprijs was voor Gesinus Heusinkveld uit Lochem, een klein tafeltennis batje
met bal om thuis wat te oefenen voor de volgende keer.

Definitieve uitslag:

poule A Ab Harkink poule B Henk Lubberdink
Gert Mogezomp Gerrit Brummelman
Wim Hakvoort Jan-Willem Eilers
Geert Berenpas Annemarie Esselink
Bert Boers Heleen Mogezomp
Eef Berenpas Gesinus Heusinkveld

Gert Mogezomp
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Verslag en uitslag kerstkaarten

Uitslag Jokeren:

01 Jaantje Fleming 29
02 Geert Zeelte 38
03 Marie Barink 43
04 Lienke Freriks 47

Marlies Fleming 47
06 Betsie Leussink 69
07 Riekie Brunsveld 70
08 Gerrie Leussink 72
09 Gerrit Brusveld 75
10 Hendrika Leussink 77
11 Gerrie Vels 78
12 Jetty Schippers 82
13 Anja Greutink 86
14 Atty Vels 87
15 Maikel Nijhof 89

Wil Jansen 89

Uitslag Klaverjassen:

01 Gerrit Barink 5176
02 Bart Ebskamp 5138
03 Joop Stokvisch 5019
04 Albert te Hoopen 5016
05 Jeroen Albers 4938
06 A. Krikken 4775
07 H. van Essen 4752
08 Albert Enterman 4733
09 Henk Franssen 4415
10 Dick Boesveld 4397
11 Henk Sloesarwij 4320
12 Miep Rhebergen 4208
13 Gerard Klein 4125
14 Els Jansen 3856
15 Janet Boesveld 3805
16 Adrie Fleming 3331

Een prijs voor de nummer 2 met jokeren Gerrit Barink wint een vleespakket

Op 13 december vond wederom het inmiddels traditionele Kerstkaarten in de hal plaats. De
deelnemers konden zich inschrijven voor Jokeren en klaverjassen, hoewel de opkomst

minder was dan vorig jaar was het zeker niet minder gezellig. Gelukkig was iedereen redelijk op
tijd, zodat er voor de start niet teveel tijd verloren ging. Na een welkomstwoord en een pluim op
de hoed voor diegenen die hadden meegeholpen om de kantine in Kerststemming te brengen,
door de voorzitter van de organiserende Recreanten Commissie (Chris Wenneker) werd er
begonnen. De sfeer was ontspannen en onder het genot van een hapje en een drankje geser-
veerd aan tafel door Riet Pongers en Iet Wissink vloog de avond in sneltreinvaart voorbij. Achter
de bar stonden wederom de vertrouwde gezichten van Wim (Wilgenhof) en Wim (Voelman).
Om iets na 23.00 uur kon Chris Wenneker de uitslag bekend maken. Alle deelmers kregen een
mini-kerststolletje mee naar huis en werden de prijzen uitgereikt door Liesbeth Kok en Iet Wissink,
wat wel heel bijzonder was want normaal gesproken is dit niet iets voor Iet maar deze avond
was ze zelfs een beetje uitgelaten. Triest dat we 4 dagen later het bericht kregen dat Iet, onze
steun en toeverlaat binnen de Recreantencommissie, was overleden.
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Bestuurs- en commissieleden

Bestuur:
Gert Mogezomp (voorzitter) 0573-258655
Jonn van Zuthem (secretaris) 0573-459750
Sandra Schepers (penningmeester) 06-15178426
Jochem Veldmaat 06-41838474
Jeroen Hoffman 06-20137779
Jeanette Jeurissen 0573-769037

Kascommissie:  (ovv: Sandra Schepers)
Wim Wilgenhof 0573-251821
Sandra Bouck 0573-256420
Frank Bruggeman (reserve) 0548-361667

Recreantencommissie:  (ovv: Sandra Schepers)
Chris Wenneker (voorzitter) 0573-256260
Henk Franssen 0575-514207
Liesbeth Kok 0573-253146
Riet Pongers 0575-256103
Marco Schepers 0573-259704
Mathea Bisschop 0573-460085

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: Jeanette Jeurissen)
Jolanda Hofland (voorzitter) 0573-255801

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

of  06-40954860
Marten Adolfsen (toernooien) 06-26456241
Boris Bosch (feestactiviteiten) 0573-250145
Mathilde de Groot (lid) 0573-402299

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
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

Accomodatie & Beheer:  (ovv: Gert Mogezomp)
Bert Boers (contactpersoon) 0573-471407
Jochem Veldmaat (planning/verhuur zaal) 06-41838474
Rob van der Zee 0575-521736
Raymond Boesveld 0573-259499
Marco Schepers 0573-259704
Nico Horstman 0575-517667

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

Wedstrijdsecretariaat:  (ovv: Jeroen Hoffman)
Henk Brinkerink (senioren afdeling) 0573-254676
Henk Brinkerink (senioren landelijk) 0573-254676
Kaj Munk (jeugd) 0573-280978

of 06-40954860

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

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 Ledenmutaties

Januari:
03-01 Boris Bosch
04-01 Jan Wissink
04-01 Ronald van Mourik
06-01 Rob Jorritsma
08-01 Richard Veninga
09-01 Jeroen de Boer
11-01 Geert Zeelte
13-01 Theo Beening
20-01 Anouk Appelo
26-01 Gerrie Wolferink
27-01 Bep Geverink-Beumer
27-01 Kaj Munk
27-01 Jan Schoolderman
28-01 Jesse Coree
29-01 Willem Klein Wassink

Februari:
01-02 Jan-Peter Fransen
06-02 Jochem Veldmaat
07-02 Jos Zonneveld
09-02 Coby Hoekzema
11-02 Bart Ebskamp
15-02 Hendrika Holtslag
20-02 Carl Reurslag
26-02 Bep de Jonge

Maart:
01-03 Raymond Boesveld
01-03 Riet Pongers
06-03 Ab Harkink,
06-03 Henk Lubberdink
07-03 Marniek Vrijman
09-03 Arend Horstman
12-03 Sven Jeurissen
15-03 Wim Klein Baltink
19-03 Wim Voelman
23-03 Ayten Ceyhan
23-03 Rogier Fransen
25-03 Marian Brinkerink
31-03 Marcel Groenouwe

Nieuwe leden;
Lars  Wildenborg
Vragenderweg 53-A
7131 NS  LICHTENVOORDE

Carl  Reurslag
Kopermolenring 60
7241 VN  LOCHEM

Jeanette en Jos Jeurissen
Molenbelt 17
7241 JJ  LOCHEM

Sara Brouwer
Graanweg 48
7242 AV  LOCHEM

Mathilde de Groot
Jacob van Ruysdaellaan 7
7242 DN  LOCHEM

Opzeggingen:
Peter Beening
Bas van Hout
Ferdinand van Hilst
Rob de Cler
Justin Schouten
Silke Rietman
C.S. Nijenhuis
Kees Jan Snijder
Marcel Snijder
Jacqueline Vos
Jan Vreeman
Marcel Nekkers
Mette Munk
Betti Müller
Dennis Driessen

Overleden:
Iet Wissink-Tellinga
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Clubkampioenschappen senioren

01. Erik Ernst
02. Frank Bruggeman
03. Tim Sinnighe
04. Marten Adolfssen
05.Tom Bleumink
06. Brenda Veenstra
07. Ben Klein Teeselink
08. George Oudt
09. Jeroen de Boer (poulewinnaar)
10. Marlies Fleming
11. Jan Schrijver
12. Sander Schoolderman
13. Erwin Driessen
14. Richard Veninga
15. Jos Zonneveld
16. Emine Ernst  (hoogst geëindigde jeugdspeler)
17.  Mark Boot (poulewinnaar)
18. Sander Landsheer
19. Michelle Zonneveld
20. Jan Bouwmeester

21. Gerbrand Pot
22. Gert Mogezomp
23. Bert Boers
24. Jolijn Schut
25. Jesse Coree (poulewinnaar)
26. Jos Jeurissen
27. Jonn van Zuthem
28. Jeroen Schrijver
29. Alie Hofland
30. Sven Jeurissen
31. Henk Lubberding
32. Rico Rappard
33.  Marco Scheepers (poulewinnaar)
34. Chris Wenneker
35. Ellen Mogezomp
36. Olivier Pot
37. Joop Stokvisch
38. Sander Peters
39. Rogier Franssen

Tafeltennisser Erik Ernst is de nieuwe clubkampioen geworden. Op zondag 5 januari 2014
versloeg hij in een recordtempo Frank Bruggeman. Teamgenoot Tim Sinnighe werd derde.

Opvallend detail: Ernst verloor tijdens het gehele toernooi geen enkele game.

vlnr: Frank Bruggeman, Erik Ernst, Tim Sinnighe

Aan het toernooi deden in totaal 39 tafeltennissers mee. Naast senioren mochten ook spelers
van de eerste jeugdteams zich inschrijven. Beste vrouw was Brenda Veenstra. De speelster
van het derde team wist de  finale-poule te bereiken en werd uiteindelijk zesde. Emine Ernst
werd zestiende en was daarmee de hoogst geëindigde jeugdspeler.

Totale uitslag:
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Najaarskampioenen senioren (1)

Spannend was het ook deze najaarscompetitie weer tot aan de laatste speeldag. Vier teams
hadden immers nog de kans om promotie naar een hogere klasse af te dwingen.

De spannendste wedstrijd speelde zich ongetwijfeld af in Zwolle. Alwaar team 2, bestaande uit
Tom Bleumink, Marten Adolfsen, Frank Bruggeman en Guido van Zwieten, een voorsprong van
3 punten diende te verdedigen tegen de directe concurrenten van TT Zwolle.

Dit team heeft met Tom Bleumink de lang gehoopte versterking in huis gekregen en maakt het in
het eerste seizoen meteen waar door mee te doen om het kampioenschap. Bij een achterstand
van 4-3 werd het met veel gejuich het beslissende vierde punt binnen geslagen waardoor pro-
motie naar de landelijke 3e divisie een feit is.Hierdoor is De Toekomst weer de meest toonaan-
gevende tafeltennisvereniging uit de afdeling Oost met twee teams opererend op landelijk ni-
veau.

Team 10, bestaande uit Jeroen Hoffman, Richard Otten, Jan Bouwmeester en Willem Wilgen-
hof, dat vorig jaar het kampioenschap door omstandigheden op een haar naar misliep, maakte
het dit seizoen volkomen waar. Vanaf wedstrijd één voerde men de ranglijst aan om uiteindelijk
met speels gemak kampioen te worden in de 4e klasse.
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Najaarskampioenen senioren (2)

Dat gold zeker niet voor team 12 dat op hetzelfde niveau opereert. Dit team is afgelopen sei-
zoen overkomen van het Zutphense Torenstad. Hoewel het door een nederlaag in de voor-
laatste wedstrijd nog een beetje spannend werd, verraste het team bestaande uit (op de foto
vlnr:) Gerbrand Pot, Jan Peerik en Sander Landsheer, vriend en vijand direct met een kam-
pioenschap in haar eerste seizoen in Lochem en promoveert daarmee ook naar de 3e klasse.

Het laatste team dat kampioen kon worden, was team 19. De oudgedienden Chris Schuiling en
Geert Zeelte konden met nieuwelingen Bert Boers en Henk Lubberdink het kampioenschap in
de laatste wedstrijd binnen halen. Verrassend was het resultaat van de twee nieuwelingen die
samen maar 5 van de gespeelde 51 wedstrijden verloren. Volgend seizoen zal dit team in de 5e
klasse te bewonderen zijn.
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Competitie: teamindeling senioren

De Toekomst 1 2e divisie ZA  18:00
3303978 L.A. Ernst (Erik)
3385174 T. Heijnen (Tonnie)
3520782 T. Sinninghe (Tim)
3647819 J. van Hummel (Jaap)

De Toekomst 2 3e divisie ZA  18:00
2993518 T. Bleumink (Tom)
3194832 G. van Zwieten (Guido)
3521291 M. Adolfsen (Marten)
3640427 F. Bruggeman (Frank)

De Toekomst 3 Promotieklasse VR 20:00
1963463 R.P. Swaters (Ronald)
2282470 B.J.G. Klein Teeselink (Bennie)
3553947 B. Veenstra (Brenda)
3820409 J.J. de Boer (Jeroen)
3822118 G. Oudt (George)

De Toekomst 4 3e klasse  VR 20:00
2083795 R. Broeke (Reint)
2674091 M. Fleming (Marlies)
3521194 J.M. Roelofs (Annemiek)
3590509 B. Bosch (Boris)

De Toekomst 5 3e klasse VR 20:00
1909930 E. Driessen (Erwin)
2205931 F.P. Snijder (Frans)
2282488 S. Bouck (Sandra)
2672366 M. Egbers (Mirko)
2921286 J. Veldmaat (Jochem)

De Toekomst 6 3e klasse MA  20:00
3007255 J.B.H. Schoolderman (Jan)
3554626 R.J. van Mourik (Ronald)
3608239 S. Beekman (Sjako)

De Toekomst 7 3e klasse VR 20:00
3712525 E.J. Pater (Emmy)
3961027 S. Schoolderman (Sander)
3961035 M. Boot (Mark)

De Toekomst 8 3e klasse VR 20:00
0813209 W. Wilgenhof (Wim)
2083753 R. Otten (Richard)
2083779 J.J.J. Hoffman (Jeroen)
2623765 G.J. Bouwmeester (Jan)

De Toekomst 9 3e klasse/3e klasse VR 20:00
3061801 W.N. Horstman (Nico)
3133967 H.C. Franssen (Henk)
3456103 R. Veninga (Richard)
3554799 R. Boesveld (Raymond)

De Toekomst 10 3e klasse MA  20:00
3553997 S. Landsheer (Sander)
3992230 G. Pot (Gerbrand)
4037326 J. Peerik (Jan)

De Toekomst 1 1 4e klasse MA  20:00
0108052 A. Horstman (Arend)
0237924 J. Schrijver (Jan)
1102601 G.W.J. Hofland (Gerrit)
2248793 H. Stegeman (Henk)

De Toekomst 12 4e klasse VR 20:00
3712208 M. Zonneveld (Michelle)
3793165 H.G.J. Mogezomp (Gert)
4073487 H. Lubberdink (Henk)
4073495 B. Boers (Bert)

De Toekomst 13 5e klasse MA  20:00
1789819 A. Hofland-Franssen (Alie)
1956725 J.C. ten Bokkel (Cor)
3061330 A. Pater (Arie)

De Toekomst 14 5e klasse VR 20:00
3133420 R.B. Jorritsma (Rob)
4027672 K. Munk (Kaj)
4031702 T.J.A. Wensing (Theo)
4086375 J.A.M. Jeurissen (Jos)

De Toekomst 15 5e klasse VR 20:00
2772344 C. Wenneker (Chris)
3956975 J. van Zuthem (Jonn)
3961019 R. Zieverink (Remco)
4001448 M. Schepers (Marco)

De Toekomst 16 6e klasse MA  20:00
2828226 E. Eilers-Kraan (Erna)
3521160 J. Stokvisch (Joop)
3853135 L.H. Halsema (Laus)

De Toekomst 17 6e klasse MA  20:00
1762697 J.G.B. van de Lande (Hans)
3193585 A. Enterman (Albert)
3519799 G. Zeelte (Geert)
3831337 G.H. Brunsveld (Gerrit)
3831353 A.J. Harkink (Ab)

De Toekomst 18 6e klasse VR 20:00
3979088 E. Kamphuis (Erik)
3993537 T.M. Bisschop (Mathea)
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Sinterklaas  op  bezoek  bij   de  A.L.T.C. (1)

Spannend was het op de koude winterse woensdagavond 27 November 2013. Zou Sinter-
klaas ook dit jaar weer kunnen komen?

Alles was er klaar voor, stoelen en tafels, de geluidsinstallatie, er was zelfs live muziek!
En jawel hoor. Net na achten komt daar zowaar de goedheiligman met z’n twee trouwe helpers
de Jan Wissinkhal binnen. Weliswaar niet op z’n schimmel maar met een superdeluxe elektri-
sche driewieler. Ja, de man wordt ook een dagje ouder!

Na een halsbrekende rondje in de hal nam de Sint voldaan plaats achter de microfoon.
Hoe de man elk jaar weer heelhuids aankomt op de meest merkwaardige voertuigen is een
raadsel. Maar wat een gezellige oude heer is hij toch. Het liefst zou hij alle aanwezigen een voor
een bij zich op schoot willen hebben. Maar omwille van de tijd kwamen de meeste in groepjes bij
de sint om hun cadeautjes in ontvangst te nemen.
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Sinterklaas  op  bezoek  bij   de  A.L.T.C. (2)

Alleen Jan en Iet kregen wat extra aandacht.
Sinterklaas was er achter gekomen dat Iet bij een bezoek aan het ziekenhuis van een bed was
gevallen!

Volgens zeggen een bed dat wiebelt??? (Of wiebelt Iet zelf te veel in bed?).
Hoe dan ook , de Sint zou wel even voordoen hoe het moet.
Gelukkig bleek iedereen zoet geweest te zijn, niemand hoefde mee in de zak.
Sommige waren daar wel een beetje bang voor geweest, toch stiekem stout geweest?
Nadat iedereen de sint de hand had geschud en z’n cadeautje had gekregen werd het tijd voor
Sinterklaas om verder te gaan.

Met enthousiast gezang werd het drietal uitgewuifd en konden de meesten weer naar huis.
Goed dat onze commissie zo’n hartelijk welkom voor Sinterklaas had voorbereid, grote kans dat
hij volgend jaar ook weer komt, wie weet………..
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Verslag Club van 100 ALV

Met een redelijk grote opkomst van bijna 40 actieve leden was de ALV van de Club van 100
wederom een gemoedelijk en gezellig gebeuren.

Na een niet al te lange vergadering, waarin het zittende bestuur (op de foto vlnr: Chris Wenneker
(secretaris), Jan Wissink (voorzitter) en
Willem Wilgenhof (penningmeester))
door de aanwezige leden voor eeuwig
benoemd werden voor hun respectie-
velijke functies.

Ook deze keer had het bestuur zijn
zaakjes prima op orde en was er zelfs
zoveel in kas, dat er naast de door ‘t
Voske heerlijk klaargemaakte hapjes, er
de gehele avond gedronken kon wor-
den op kosten van de Club van 100.
Deze nobele geste werd natuurlijk met
gejuich ontvangen en er werd dankbaar
gebruik van gemaakt.

De avond werd gecompleteerd met een zeer goed verzorgde en leerzame fotoreportage en
toelichting over de natuur in de Achterhoek met grote deskundigheid verteld door de natuur-
fotograaf Michiel Schaap uit Lochem.
Michiel woont ook aan onze mooie Berkel en is werkzaam bij het Waterschap. Uit hoofde van
zijn functie komt hij zodoende in het hele stroomgebied van Berkel, IJssel en andere stroompjes
en natuurgebieden in het Oosten van Nederland.
De fotoreportage begon met prachtige wintertaferelen en bracht de diverse seizoenen prachtig
in beeld door het jaar heen.
Met zijn echt prachtige foto’s van niet alledaagse vogels, insecten, vissen, dieren in het bos,
landschapsfoto’s en allerhande flora, wist hij de kijkers en luisteraars voortdurend te boeien met
zijn grote kennis van de natuur van onze mooie Achterhoek.

Al met al een zeer geslaagde
avond, die voor herhaling vat-
baar is. We hopen ook het vol-
gend jaar op een geslaagd uitje
en wederom een geslaagde ver-
gadering.
De Organisatie mag met recht
trots zijn op hun uitstekend ge-
organiseerde jaarvergadering.
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Verslag Emine Ernst -> internatonaal toernooi

Op donderdag 31 oktober en vrijdag 01 november mocht Emine Ernst meedoen aan een
internatoniaal toernooi. Dit is haar verslag.

Om 7 uur zat ik in de auto. Naar Namen in België. Dat is voor mij de eerste keer dat ik naar een
internationaal toernooi ging. Normaal zou ik die dag op school zitten, maar ik kreeg vrij en kon zo
naar België. Na 4 uur stond ik in de hal in te spelen met mijn moeder Jolanda. Zij ging namelijk
mee naar België. Anders had ik geen coach gehad. Ik speelde mee met de Tafeltennisschool
Den Haag.

Toen ik ingespeeld was, had ik een lunch met de kinderen van de Tafeltennisschool Den Haag.
Ik leerde ze zo al een beetje kennen. Daarna werden we voorgesteld en stond mijn moeder op
de tribune met een camera. Toen heb natuurlijk ook nog getafeltennist waar ik ook voor kwam.
Je speelde eerst in een poule van 6 meisjes.  Ik had er 2 gewonnen. Maar drie andere meisjes
ook. Dat ging om de plaats 3, 4 en 5. Jammer genoeg werd ik 5de en deed ik de volgende dag
mee met de plaats 13 tot en met 24. Ik sliep in een jeugdherberg met nog drie andere meisjes.
Het bed was keihard en je moest zelf je bed opmaken.

Ondanks dat heb ik lekker geslapen. Zo was ik de volgende dag fit om ook nog te tafeltennissen.
Eerst moest ik tegen een Nederlands meisje waar ik normaal van win. Ook deze keer won ik
met 3 0.  Daarna  moest ik tegen een meisje waar ik in de poule ook tegen moest. Ik won met 3
0. Terwijl ik er in de poule met 3-2 van won. Daarna moest ik tegen een meisje die echt een
niveau hoger was dan ik. Ik verloor met 3-1, wat op zich wel goed was. Zo moest ik spelen voor
de plek 15/16. Ik stond twee nul achter, maar toen gaf mijn coach Jolanda een hele goeie tip. Zo
won ik nog met 3 2.

I

Ik werd 15de , waar ik tevreden over ben. Ik had gedacht dat ik niks zou winnen. Zo ging ik met
een goed gevoel naar huis. Ik heb een leuk toernooi gespeeld.
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Verslag Dag van het Talent

Een van onze jongste jeugdleden, Romy Stroeve, 8 jaar oud deed samen met nog drie andere
Toekomst Welpen op zondag 3 november 2013 mee aan de Landelijke dag van het Talent op
Papendal in Arnhem. 'S Ochtends werden de jonge tafeltennissers getest op onder meer snel-
heid, behendigheid en balgevoel. 'S Middags werden er wedstrijden gespeeld. Romy schreef er
een mooi verslag over.

Een dagje Papendal

Zaterdag 3 november gingen Tess, Sanne, ik en pappa al vroeg weg voor een sportieve dag in
Arnhem. Mamma en Jolanda en Fabian waren al veel eerder naar Papendal gegaan want ze
moesten spelletjes klaarzetten. Want in de ochtend gingen we spelletjes spelen. We werden in
groepjes gedeeld. Ik zat bij drie jongens en een meisje. En in de middag gingen we wedstrijden
spelen. We moesten drie rondes, ronde 1, ronde 2 en ronde 3. Ik heb drie hele wedstrijden
gewonnen. En later kwam er een mevrouw die heette Li Jiao. Ze is kampioen in tafeltennis. Ik
heb een handtekening gekregen.
En ik ben met haar op de foto geweest. En toen kregen we een oorkonde. Behalve ik. Want ze
waren mij vergeten. En toen kreeg ik later wel een oorkonde. En links onderaan stond: van Li
Jiao.

Geschreven door Romy Stroeve

Romy met Li Jiao
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Verslag C-jeugdranglijsttoernooi Assen

Ik ben Olivier Pot en ik tafeltennis bij tafeltennisvereniging De Toekomst en ik ben naar het
tafeltennistoernooi in Assen geweest. Dit is mijn verhaal:

In de ochtend van 15 december
Ik had de wekker om half zeven gezet. Toen deze ging tilde ik met veel moeite en tegenzin
mijn arm op om mijn wekker uit te zetten. Ik zette hem op snooze en tien minuten later ging
hij weer. Deze keer kwam mijn vader binnen en zei dat ik uit bed moest komen voor het
toernooi. O, ja. Het toernooi. dacht ik. Dit was mijn eerste keer dat ik sinds ik bij deze vereni-
ging speel meedoe aan een toernooi. Met veel moeite en slaperige tegenzin stapte ik mijn bed
uit, en toch had ik er reuze zin in. Maar dat was niet echt te merken. Toen ik vervolgens uit
mijn bed was, deed ik mijn badjas aan en ging naar de keuken om te ontbijten.
We moesten wel zacht doen omdat de anderen nog sliepen. Ik at wat brood en maakte mijn
brood klaar voor het toernooi. Vervolgens ging ik douchen, mijn tanden poetsen en mijn kleren
aandoen. Daarna maakte ik mijn tas gereed voor toen het hedendaagse toernooi. Toen was ik
klaar. En met klaar bedoel ik klaar om te vertrekken.
Toen mijn vader ook klaar was vertrokken wij, terwijl de anderen nog sliepen. We stapten in
de auto en reden weg...

Een paar minuten later kwamen wij aan bij de vereniging in Lochem. Dat is twintig minuten
rijden vanuit ons huis in Zutphen.
Wij waren de eersten en het was nog donker. Na ongeveer vijf minuten gewacht te hebben,
kwamen Marten en zijn vriendin (ik kan even niet op haar naam komen) aan.
Later kwamen Rogier, Jesse, Jeroen, Rico en Sven ook.
We waren destijds compleet en waren allen klaar om richting Assen te vertrekken. Ik zat bij
Jesse, Jeroen, Rico, Marten, zijn vriendin (volgens mij heet ze Anne), en mijn vader in de
auto. Onderweg stapten Marten en Anne bij Frank in de auto en mocht ik voorin zitten.
Uiteindelijk kwamen we in Assen aan en ik moet zeggen dat het groter is dan ik had verwacht.

We liepen naar binnen en de spelers
liepen de kleedkamers in. Toen we
allemaal omgekleed waren, liepen
we naar de zaal. Deze was reus-
achtig en vol met tafeltennistafels.
Het waren ongeveer veertig tafels
met elk een eigen bordje met een
nummer erop.
Ik speelde mijn wedstrijden op tafel
negen en merkte dat ik in een veel te
hoge poule was ingedeeld.
Daarom verloor ik alles en eindigde ik als laatste. Zo ging het ongeveer bij iedereen.
Alleen Jesse ging door en bereikte uiteindelijk de finale. Dit was ontzettend knap, helaas werd
de finale verloren. Ik ging met nog een paar anderen eerder naar huis omdat wij al klaar
waren.
Ik heb erg genoten van dit toernooi, ondanks dat ik tegen veel betere spelers moest spelen.
Het was erg leuk en hoop nog eens aan een toernooi mee te doen.

Olivier Pot
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Najaarscompetitie

De Toekomst 1      3e klasse

Tafelten Zwolle 9 10 - 68
Leogang SL 2 10 - 58
De Toekomst 1 10 - 56
Emmeloord 1 10 - 53
Torenstad 4 10 - 42
Swift (D) 4 10 - 23

De Toekomst 2      3e klasse

Tafelten Zwolle 8 10 - 76
De Toekomst 2 10 - 69
Swift (D) 3 10 - 54
Trias 5 10 - 50
Emmeloord 2 10 - 28
Harderwijk 1 10 - 23

De Toekomst 3 4e klasse

Swift (D) 5 10 - 85
DTS 6 10 - 64
Effekt '74 2 10 - 59
Rijssen 1 10 - 54
De Toekomst 3 10 - 27
De Trefhoek 2 10 - 11

De Toekomst 4      5e klasse

Ugchelen 1 10 - 85
Kampenion 7 10 - 59
Gorssel 1 10 - 56
De Toekomst 4 10 - 44
Trias 6 10 - 36
De Veluwe 4 10 - 20

De Toekomst 5      S tarters

Torenstad 5 7 - 34
De Brug 3 8 - 28
Wijk 16 4 7 - 17
De Toekomst 5 8 - 11
Swift (D) 8 8 -  5

De Toekomst 6      S tarters

Wijk 16 2 7 - 30
De Trefhoek 4 7 - 26
Swift (D) 9 8 - 25
Gorssel 2 8 - 14
De Toekomst 6           8 -  0

Jeroen Schrijver 12  11   92%
Jesse Coree 21  17   81%
Rico Rappard 18   08  44%
Sander Peters 24   07  29%

Emine Ernst 21  18   86%
Jessa Buijnink 24  18   75%
Jolijn Schut 24    6   67%
Ellen Mogezomp 21  12   57%

Olivier Pot 27  14   52%
Rogier Fransen 21   09  43%
Anouk Appelo 21   02  10%
Ayten Ceyhan 18   01    6%

Sven Jeurissen 23  19   83%
Jonas Kersten 24  10   42%
Fabian Ernst 20  07   35%
Levi Munk 20  00     0%

Sanne Boesveld 16   6   38%
Jeroen Brouwer 10   3   30%
Mette Munk 00   0     0%

Tess Stroeve 08   0    0%
Tessel Boelens 10   0    0%
Romy Stroeve 11   0    0%
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Competitie: teamindeling jeugd

De Toekomst 2 3e klasse ZA  10:00 Jan W issink Hal

3974575 S.L. Peters (Sander)
3985479 J. Schrijver (Jeroen)
3992133 J.A. Coree (Jesse)
4011257 R. Rappard (Rico)

De Toekomst 3 4e klasse ZA  10:00 Jan W issink Hal

3925607 R.F. Fransen (Rogier)
3992361 M.O. Pot (Olivier)
4014239 A. Ceyhan (Ayten)
4041448 A. Appelo (Anouk)

De Toekomst 4 5e klasse ZA  10:00 Jan W issink Hal

3991446 J. Kersten (Jonas)
3992840 F.S. Ernst (Fabian)
4000785 L. Munk (Levi)
4068686 S.G. Jeurissen (Sven)

De Toekomst 5 S tarters ZA  10:00 Jan W issink Hal

4028199 S. Boesveld (Sanne)
4029307 T. Boelens (Tessel)

De Toekomst 6 S tarters ZA  10:00 Jan W issink Hal

4047363 R. Stroeve (Romy)
4052041 T. Stroeve (Tess)
4066977 J. Brouwer (Jeroen)
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Volgende maand verwacht...

n Verslag van de Winterwandeltocht

n Van de bestuurstafel

n Herkenbaar?

n Nieuws van de Jeugdcommissie

n Uitslagen en verslag Jan Ubelstoernooi

n WK toto

n Het schoonmaakrooster

n Stukje over 15 jaar De Toekomst website

n Affiche paaskaarten

n Info over het Toekomst Toppers toernooi

n Wellicht staat uw stukje in het volgende clubblad
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