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Gegevens

Oliebollen?

Nieuwjaarsborrel?

Winterbanden?

Sneeuw verwijderen?

Afvallen?

Informeer eerst bij onze
adverteerders!

Redactioneel

Het laatste clubblad van dit jaar is een feit.
Alhoewel het blad als het goed is voor

de kerstdagen bij de mensen door de bus is
gevallen (of op de bar ligt om meegenomen
te worden) is dit clubblad niet voorzien van
kerstwensen en ademt het clubblad ook geen
kerstsfeer uit. Een en ander heeft te maken
met het feit dat het tijdrovend is om dit te or-
ganiseren. Eigenlijk is dit maar goed ook an-
ders was deze uitgave geen clubblad maar
clubboek geworden. Ik hoop nu al dat de niet-
jes groot genoeg zijn.

Het clubblad is (in tegenstelling tot gemeld is
in het redactionele stuk in het vorige clubblad)
wel weer vervaardigd door onderstaande. De
tijd ontbrak om een en ander over te dragen
aan een beoogde opvolger.

Dit clubblad is een dikkere uitgave geworden
dan gebruikelijk. Met name door de aan-
geleverde copy.  Al met al was het ook dit keer
een hele puzzel om de aangeleverde stuk-
ken met de foto’s gerangschikt te krijgen. Ik
hoop dat ik daar goed in ben geslaagd.

Het lag nog in de planning om dit jaar een
stuk te schrijven over het feit dat de toekomst
website (www.lttcdetoekomst.nl) 15 jaar ge-
leden het levenslicht zag. Wellicht komt dit
de komende keer in het clubblad en kan ho-
pelijk ook gemeld worden dat de compleet ver-
nieuwde website inmiddels online staat.
Achter de schermen is dit jaar door een groep
vrijwilligers binnen onze vereniging hard ge-
werkt, veel getest en overleg geweest om dit
vorm te geven.

Ik wens allen veel leesplezier, een fijne kerst
en een heel voorspoedig en sportief 2015 toe
en bedank alle vrijwillers die er ook dit jaar
voor hebben gezorgd dat het clubblad vier
keer uit kon komen en door de bezorgers bij
de meeste van jullie door de bus viel.

Mirko Egbers
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Januari 2015
10 januari Nieuwjaarsreceptie
17 januari Jan Ubels Toernooi
18 januari Clubkampioenschappen

senioren

Februari 2015
8 februari NJM ½ finale
8 februari Winterwandeltocht
21 februari Nijmegen JRLT
22 februari Nijmegen B-JRLT
28 februari Jeugdklassentoernooi

Maart 2015
15 maart Jeugd ranglijst finale

Amsterdam
22 maart Den Haag A JRLT

Mei 2015
9 mei NJK B (Locatie nog niet bekend)

10 mei ….. NJK A (Locatie nog niet bekend)

Juni 2015
06 juni NJM finale dag 1
07 juni NJM finale dag 2

13 juni B-kwalificatietoernooi

Juli 2015:
04 juli NTTB Jeugdcup dag 1
05 juli NTTB Jeugdcup dag 2

Nog geen datum:
Afdelingskampioenschappen jeugd regio
Oost

De strijd om de Ben Wennekerbokaal zal er-
gens in april 2015 plaats gaan vinden.

Memo
Notitie
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 05 Pagina 11 - 12 Pagina 20 - 21 Pagina 27 Pagina 30 Pagina 38 - 39 Pagina 45 - 46 Pagina 51
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Van het bestuur

Vlak voordat deze nieuwe uitgave van De Toekomst Meppers uit zou komen, werd ons duide-
lijk dat er uiteraard een bijdrage van het bestuur in het clubblad hoort te staan.

Aangezien Jonn van Zuthem dit de laatste jaren voor zijn rekening nam, zijn we als de wiede-
weerga oude clubbladen gaan lezen om te zien wat hij zoal heeft geschreven.
In de laatste uitgave ging zijn aandacht vooral uit naar de op handen zijnde ALV en met name de
verandering van het bestuur.

Tijdens deze  ALV zijn er drie kandidaat-bestuursleden voorgesteld aan de leden, te weten Dienke
Geurtz, Ronald Swaters en Bert Boers. Zij hebben zich beschikbaar gesteld en zijn zonder
tegenstemmen in het nieuwe bestuur opgenomen waarna ze gelijk mochten aanschuiven.
Sandra Schepers heeft besloten te stoppen als penningmeester maar zal doorgaan als alge-
meen bestuurslid. Jeanette Jeurissen en Jonn van Zuthem (secretaris) hebben hun bestuurs-
functie neergelegd. Gert Mogezomp heeft ervoor gekozen, na een periode van vier jaar, zijn
functie als voorzitter te verruilen voor die van penningmeester om ervoor te zorgen dat de club
financieel gezond blijft.
Hierdoor zijn er twee functies vacant geworden, namelijk die van voorzitter en secretaris. He-
laas is de invulling gedurende de ALV niet gelukt. Tijdens de eerstvolgende bestuursvergadering
zijn Dienke als voorzitter ad interim en Bert als secretaris ad interim tijdelijk benoemd.
De vacature als secretaris is overigens nog steeds open! Kandidaten kunnen zich aanmelden
bij één van de bestuursleden.

Graag willen we jullie, zo kort na de start van het  nieuwe bestuur, meenemen in hetgeen we
allemaal aan het doen zijn. We zetten ons, naast de vele andere persoonlijke taken, in voor
onze club. Hoewel het draait om vrijwilligerswerk, hebben we tegenwoordig steeds meer met
verplichtingen te maken. Vanuit de rijksoverheid, gemeente en bond moeten we als club aan
allerlei regels en wetten voldoen. Zaken die in de vereniging niet altijd direct terug te zien zijn,
maar die wel geregeld moeten zijn/worden.
Misschien is het daarom wel goed om een overzicht van een aantal van deze zaken:

- Verbouwing coördineren en afronden (waaronder elektra en gehandicapten toilet)
- Nieuwe website
- Invoering Veilig sporten (ook alle bestuursleden hebben een VOG ontvangen)
- Horecabeleid (waaronder allergielijst en sociale hygiëne)
- Sponsorcontracten updaten
- Up-to-date maken huisregels, statuten en huishoudelijk reglement
- Commissie werkzaamheden
- EHBO en AED cursussen
- Uitwerken communicatieplan

Deze lijst is natuurlijk maar een korte samenvatting, maar geeft in de praktijk erg veel werk
waarbij we af en toe ook een beroep op jullie als leden zullen gaan doen.
We hopen dat wij als bestuur,  maar ook namens de diverse commissies weer op jullie mede-
werking mogen rekenen in 2015 !

We willen hierbij alle leden, sponsors en donateurs van harte uitnodigen om tijdens de Nieuwjaars-
receptie op zaterdag 10 januari 2015 vanaf 20.00 uur, onder het genot van een hapje en een
drankje, het nieuwe jaar met ons in te luiden.

Rest ons jullie hele fijne Kerstdagen en alvast een gelukkig, gezond en sportief 2015 toe te
wensen.

Het bestuur van L.T.T.C. De Toekomst
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Lidmaatschapsgeld per 1 januari 2015

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

Jeugd Senioren
NTTB-basiscontributie 1) 1,25 1,25
Afdelingsbasiscontributie 2) 0,20 0,20
Contributie vereniging 3) 8,50 13,50

+
Lidmaatschapsgeld per maand 9,95 14,95

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 en is voor 2015 niet

verhoogd.

Competitietoeslag per 1 januari 2015

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

Jeugd Senioren
NTTB-competitietoeslag 1) 12,50 18,50
Afdelingscompetitietoeslag 2) 2,28 3,54
Competitietoeslag vereniging 3) 0,00 0,00

+
Toeslag per competitie 14,78 22,04

1) De NTTB-competitietoeslag wordt jaarlijks vastgesteld op de bondsraad van de NTTB.
De bondsraad heeft besloten dat de competitie toeslag per 1 juli 2015 opnieuw zal worden
verhoogd, namelijk met 1,50 euro voor een seniorlid en 1,00 euro voor een jeugdlid.

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 en is voor 2015
niet verhoogd.

Met sportieve groet,
namens het bestuur van De Toekomst,

Gert Mogezomp
tel: 06-10600576
penningmeester@lttcdetoekomst.nl

Lidmaatschap en contributie
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Het mag bekend zijn dat ons clubgebouw schoon en hygiënisch hoort te zijn voor een ieder
die bij ons komt sporten. Hier moeten wij ons allemaal voor inzetten.

Omdat het enthousiasme om te schoonmaken steeds verder afneemt, hebben wij een nieuw
concept gemaakt, die wij graag aan jullie willen voorleggen.

Het is vanaf januari 2015 de bedoeling dat we dit concept gaan toepassen. Het concept zal er
als volgt uit komen te zien.
Wij hebben een checklist gemaakt waarin staat aangegeven wat er precies moet worden schoon-
gemaakt in welk vertrek en ook met welk middel. (Deze wordt ieder groepshoofd nog overhan-
digd )
De indeling hebben wij zo goed mogelijk geprobeerd samen te stellen, aangevoerd door een
groepshoofd, waarbij we telkens twee teams bij elkaar hebben geplaatst, met als extra een niet-
competitie spelend lid.
Er zijn dus grote groepen, hier hebben wij bewust voor gekozen. Probeer als groepshoofd re-
gelmatig de leden in je groep aan te spreken.
In het schoonmaakrooster zie je de week waarin je groep moet schoonmaken,  het is verstandig
dit met je groep te bespreken en of er een voorkeur is voor een bepaalde dag / tijdstip.  Vervol-
gens kan je een week van te voren nog een telefoontje plegen of een mailtje sturen. Probeer dus
actief in je rol te staan.
Een ieder die is ingedeeld om schoon te maken, zal met zijn of haar groep weeknummers
toegedeeld krijgen. Je krijgt dus niet één dag, maar we trachten te bereiken dit te doen van
donderdag tot en met zondag. Je mag dus zelf bepalen wanneer je de tijd vindt om schoon te
maken. Je kan ook van deze dagen gebruik maken, zelfs wanneer er mensen in de hal spelen,
aangezien de vloer van de zaal zelf niet schoongemaakt hoeft te worden door ons. Dit wordt
verzorgd door iemand anders. Als er wat mensen spelen, heb je natuurlijk geen last van wat
tassen of schoenen in de kleedkamer, deze kun je best even op de banken zetten.
Het meest praktisch is om dit met de hele groep te doen, maar, mochten mensen niet kunnen
op eenzelfde dag, dan kan je op de checklist aanvinken wat je al hebt gedaan. Dan kan iemand
die die week nog niet heeft schoongemaakt de volgende dag bijvoorbeeld de overgebleven werk-
zaamheden verrichten. Zo ontkomt niemand meer aan het schoonmaken.
Ook is in de checklist te vinden hoe je moet schoonmaken. Dit levert nog wel eens problemen
op, maar door de instructies goed te lezen, kan dit ook geen excuus meer zijn om niet te komen!
De checklist zal met bijbehorend weeknummer in de hal komen te hangen zodat iedereen,
publiekelijk, kan zien wat de groep heeft uitgevoerd. Ook leek het ons een goed idee om aan te
vinken wie die week aanwezig is geweest. Zo kan iedereen dit goed zien, en kunnen we contro-
leren of alles naar wens verloopt.
Wij hopen dat wij jullie weer enthousiast hebben gemaakt voor het schoonmaken, en dat jullie
dit enthousiasme kunnen overbrengen bij jullie groep.
En, mochten jullie verbeterpunten hebben dan horen wij dat graag.
Alvast heel hartelijk dank voor jullie werkzaamheden!   Wij rekenen op jullie.

Werkgroep  “schoonmaak”

Schoonmaak
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Groep 1
Groepshoofd: Frans Snijder
Schoonmaakweek 2 en 10
Frank Bruggeman Erwin Driessen
Marten Adolfsen Mirko Egbers
Tom Bleumink Boris Bosch
Gerben Otten Sandra Bouck
Erik Ernst Frans Snijder

Groep 2
Groepshoofd: Arie Pater
Schoonmaakweek 3 en 11
George Oudt Cor ten Bokkel
Bennie Kl Teeselink Alie Hofland
Roland Voppel Arie Pater
Frans Helmich Henk Harmsen

Groep 3
Groepshoofd: Marco + Sandra Schepers
Schoonmaakweek 4 en 12
Ronald Swaters M + S Schepers
Jeroen de Boer Jonn van Zuthem
Brenda Veenstra Gert Mogezomp
Jolanda Hofland Erik Kamphuis

Groep 4
Groepshoofd: Bert Boers
Schoonmaakweek 5 en 13
Jan Schoolderman Bert Boers
Sjako Beekman Henk Lubberdink
Ronald van Mourik Willem Wilgenhof
Dienke Geurtz Jan Willem Eilers
Gerrit Brunsveld

Schoonmaak indeling

Groep 5
Groepshoofd: Nico Horstman
Schoonmaakweek 6 en 14
Henk Franssen Albert Enterman
Raymond Boesveld Ab Harkink
Nico Horstman Hans van de Lande
Richard Veninga Jan-Willem Eilers
Marcel Groenouwe Annemiek Roelofs

Groep 6
Groepshoofd: Mark Boot
Schoonmaakweek 7 en 15
Sander Schoolderman Kaj Munk
Emmy Pater Theo Wensing
Mark Boot Rob Jorritsma
Marlies Fleming Jos Jeurissen
Jochem Veldmaat Riet Pongers

Groep 7
Groepshoofd: Richard Otten
Schoonmaakweek 8 en 16
Arend Horstman Jeroen Hoffman
Jan Schrijver Richard Otten
Gerrit Hofland Jan Bouwmeester
Rieki + Wilco Brunsveld Reint Broeke
Remco Zieverink

Groep 8
Groepshoofd: Marieke van der Krol
Schoonmaakweek 9 en 17
Gerbrand Pot Erna Eilers
Sander Landsheer Laus Halsema
Michelle Zonneveld Mathea Bisschop
Atie Vels Marieke van der Krol
Chris Wenneker Henry Oost

Tafeltennissen bij De Toekomst,

meer dan een sport...
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Notulen ALV 2014 (1)

Hieronder de notulen van de Algemene Ledenvergadering van L.T.T.C. De Toekomst op don-
derdag 30 oktober 2014 in de Jan Wissinkhal.

Aanwezig bestuur: Gert Mogezomp, Jochem Veldmaat en Sandra Schepers
Leden aanwezig: 29 leden
Afwezig met kennisgeving: Chris Wenneker, Henk Franssen, Albert Enterman, Reint Broeke,
Bep Geverink, Riet Pongers, Marcel Groenouwe, Jonn van Zuthem, Jeroen Hoffman, Henk
Brinkerink, Marian Brinkerink, Marco Schepers, Frans Snijder en Jeanette Jeurissen.

1. Opening / Welkom
Gert opent de vergadering om 20.20 uur. Er wordt stilgestaan bij de leden die niet meer onder
ons zijn: Iet Wissink.
Er is de laatste tijd veel gedaan in de hal, de laatste details moeten nog afgerond worden.
Tevens is er met succes een nieuw incassosysteem ingevoerd. Het financieel verslag is dit jaar
gemaakt door Heleen Mogezomp, na vele  jaren staan deze werkzaamheden niet meer onder
de verantwoording van Jan Wissink.
Gert geeft aan 4 jaar voorzitter te zijn geweest, en neemt dit jaar deze functie niet meer op zich.

2. Notulen / verslag van de vorige ALV
Gerrit Hofland geeft aan dat er geen aanpassing is gedaan in de notulen n.a.v. de opmerking
over de  vorige notulen. Daarom graag vanaf volgend jaar de notulen toevoegen (bij de mailing
voor de ALV) van het jaar daarvoor. Het bestuur gaat akkoord.
De notulen worden goedgekeurd.

3. Ingekomen stukken.
Alle afwezigen (die zich hebben afgemeld) worden genoemd.

4. Jaarverslag bestuur.
Bert Boers geeft een terugblik op de verbouwing. In 2002 is de laatste grote verbouwing ge-
weest: de aanbouw. Op dit moment is bijna alles gereed. Alleen de gehandicaptentoilet moet
nog aangepakt worden. Er wordt nog gezocht naar een manier om dit te financieren. Alle vrijwil-
ligers worden bedankt, Bert ook. Jolanda informeert nog naar het functioneren van de verwar-
ming, er wordt aangegeven dat dit in november wordt aangepakt.
Joop Stokvisch geeft aan het jammer te vinden dat de gehandicapten toilet is blijven liggen.
Jochem geeft aan dat hieraan gewerkt wordt. Boris Bosch wil weten wanneer de vloer gereed is
en niet meer afgeeft. Bert ligt dit toe. Tevens wordt verteld dat op dit moment nog wordt uitge-
zocht waarom de muur afgeeft. Jolanda wil weten of dit gevaarlijk is voor de gezondheid. Bert
geeft aan dat de verf gecertificeerd is. Gerrit Hofland wil weten of de LTTC voor dit soort gevallen
is verzekerd. Het bestuur geeft aan dat dit het geval is.
Jan Wissink wil graag weten wanneer alle reclameborden worden opgehangen. Gert geeft aan
dat op dit moment alleen het bord van Unive niet hangt.
Gert geeft aan dat de communicatie binnen de vereniging beter moet worden, daar moet de
komende jaren aan gewerkt worden.
De statuten en de huishoudelijke reglementen zullen actueler moeten worden gemaakt. Ook
moet er komend jaar extra aandacht worden besteed aan ledenwerving. Tevens moet de kluis in
gebruik worden genomen.
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Notulen ALV 2014 (2)

Lienke Freriks geeft aan dat er in de supermarkten misschien flyers opgehangen kunnen wor-
den t.b.v. de ledenwerving.
In 2015 wordt er samen met de Rabobank een sponsoren-avond georganiseerd.

5. Jaarverslagen commissies
Alle verslagen worden goedgekeurd.

6. Financieel jaarverslag 2013-2014 en begroting 2014-2015.
Heleen Mogezomp legt uit waarom ze de functies van Sandra Schepers heeft overgenomen.
Omdat Heleen veel onder een andere noemer heeft weg geboekt, wordt er geen overzicht ge-
geven van het vorige boekjaar. Dit zou een vertekend beeld geven. Heleen ligt het financiële
overzicht toe.
Er wordt aangegeven voor gas/elektra slimme meters te hebben, hierdoor zullen de kosten
waarschijnlijk in de toekomst dalen.
Jan Wissink geeft aan dat het fond 1819 nog moet worden afgehandeld, het bestuur geeft aan
dat ze in afwachting zijn van enkele te ontvangen facturen van leveranciers. Dan wordt dit ver-
der opgepakt.
Heleen ontvangt complimenten van alle leden voor het verrichte werk.
Jolanda Hofland vraag zich af of er in de toekomst bezuinigd moet worden. Heleen legt uit dat
alle gemaakte kosten reëel zijn, en bezuiniging op dit moment niet aan de orde is.
Tevens legt Heleen uit dat de LTTC in vergelijking met VV Klein Dochteren bijna geen storneringen
van de inningen krijgt.

7. Verslag kascommissie.
Alle financiële overzichten worden goedgekeurd.

8. Aanwijzing nieuw kascommissielid.
Frank Bruggeman komt bij de kascommissie. Jan Wilgenhof is aftredend. Er wordt een nieuw
reservelid gezocht. Jolanda Hofland stelt zich beschikbaar.

9. Vaststelling contributie.
Geen contributieverhoging van de vereniging. Er wordt van de NTTB wel een verhoging ver-
wacht, hoeveel is nog niet bekend.

10. Bestuursverkiezingen.
Jeanette Jeurissen en Jonn van Zuthem nemen beide afscheid van het bestuur. Gert geeft aan
vanaf heden graag verder te willen gaan als penningmeester. Sandra wordt een algemeen be-
stuurslid. Ronald Swaters, Dienke Geurtz en Bert Boers zouden alle drie tot het bestuur toe
willen treden. Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld. Daarom worden de drie eerder-
genoemde personen onderdeel van het bestuur. Ronald, Dienke en Bert stellen zich kort voor.
Gerrit Hofland geeft aan dat er nu dus geen secretaris en voorzitter meer zijn. Jochem reageert
daarop door aan te geven dat er nu eindelijk 7 bestuursleden zijn, het belangrijks is dat alle uit te
voeren taken uitgevoerd worden. Er kan deze vergadering geen uitsluitsel worden gegeven over
de twee open functies. Gerrit is van mening dat dit niet mag, maar het bestuur geeft aan dat er
op dit moment geen kandidaten zijn. Er daar moet iedereen zich bij neer leggen. Er ontstaat een
discussie onder de leden over het ontbreken van geschikte personen voor de twee open func-
ties.



Toekomst Meppers december 2014

10

Notulen ALV 2014 (3)

Door het bestuur wordt aangegeven dat er heel binnenkort een oplossing voor komt.
Door de aanwezige leden wordt Gert benoemd tot penningmeester.

11. Rondvraag.
- Dienke geeft aan dat de statuten moeten worden aangepast m.b.t. het vertrouwens-
contactpersoon.
- Nico Horstman vraagt zich af of er op dit moment contracten zijn voor de inkoop van de drank
en of dit in de toekomst zo blijft. Jochem geeft aan dat dit van de omstandigheden afhangt maar
dat we hier alle kanten mee op kunnen.
- Albert ten Hoopen vraagt zich af hoeveel oude tafeltennisballetjes er nog zijn. Er moeten geen
nieuwe meer worden besteld. In de toekomst komen er plastic balletjes.
- Geert  Zeelte geeft aan dat hij de data mist in het schoonmaakrooster. Gert legt uit dat er een
werkgroep is voor de schoonmaak. Bert ligt dit toe. In de toekomst gaat de gehele schoonmaak
veranderen.
- Laus Halsema vraagt zich af of de drankprijzen hetzelfde blijven. Gert geeft aan dat dit in de
toekomst waarschijnlijk wel weer veranderd i.v.m. de stijgende inkoopprijzen.
- Jan Wissink geeft aan dat Mirko stopt met de opmaak van het clubblad. Wat gaat het bestuur
daar aan doen? Het bestuur geeft aan dat dit nog open ligt.

De vergadering wordt gesloten om 22.18 uur.
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De teams zijn inmiddels, na het gebruikelijke zwoegen, weer ingevoerd in het NTTB Admini-
stratie Systeem (NAS) zodat ik nu weer tijd heb om een terugblik te schrijven op afgelopen

competitie.
Daar waar ik in het verleden regelmatig kritiek heb geuit aan het adres van de afdeling Oost,
moet een compliment in hun richting ook gemaakt kunnen worden. Een aantal dagen na opgave
van de teams moest op speciaal verzoek toch nog één en ander veranderd worden aan de
teams. Hoewel we te laat waren, heeft de bond zonder problemen hieraan meegewerkt.
Chapeau !
Nu alleen nog even wachten op de ratingcijfers zodat we ook de juiste teamnummering kunnen
doorgeven.

Afgelopen half jaar wilden we de competitie starten met 18 seniorenteams in de afdeling Oost
en één team op landelijk niveau. Je leest het goed “wilden” want enkele dagen voor de start van
de competitie hebben we, door afmelding van een speler, helaas team 19 moeten terug trekken.
Uiteindelijk zijn we dus van start gegaan met in totaal 18 seniorenteams.
Het komende seizoen zullen dit, door (tijdelijk) stoppen van een aantal spelers, 18 teams wor-
den. We hebben helaas vrijwillig een 5e klasse plek moeten opgeven. De teamindeling is elders
in het clubblad terug te vinden.

Laten me jullie dan nu door de verschillende verrichtingen heenleiden.

Aangezien er nog maar vier 6e klasse poules zijn, is de kans erg groot dat er twee teams van
dezelfde vereniging in dezelfde poule terecht komen. Helaas was dat het geval met team 17 en
team 18.
Aangezien team 17 haar zinnen had gezet op het kampioenschap moest onder andere team 18
eraan geloven. Met twee maal een 10-0 overwinning van team 17 was er een solide basis gezet
voor een eventuele kampioenschap. Maar ondanks deze nederlagen is mooi om te zien dat
“onervaren” 18e veel plezier met elkaar heeft.
Eindelijk is het team 17 dan gelukt te promoveren naar de 5e klasse. Jarenlang moesten ze
genoegen nemen met een tweede plek, maar nu is het raak. De felicitaties gaan dan ook uit
naar Laus Halsema, Erna Eilers, Joop Stokvisch en “nieuwe aankoop” Henk Brinkerink.

Najaarscompetitie  2014 in beeld... (1)
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Najaarscompetitie  2014 in beeld... (2)

Team 16, met Albert, Ab, Gerrit en Hans, heeft een minder seizoen achter de rug. Normaliter
draaien ze bij de bovensten mee maar dit seizoen zijn ze als laatste geëindigd in hun poule. Er
van uit gaande dat dit een incident is geweest, kunnen ze hopelijk komend seizoen met Jan-
Willem Eilers als opvolger van Gerrit Brunsveld weer bovenin meedraaien.
Een keurige derde plek voor  team 15 mag gezien worden als een prima resultaat, aangezien
Cor, Alie en Arie in het verleden regelmatig voor lijfsbehoud hebben moeten vechten. Hopelijk
kunnen ze deze lijn volgend seizoen vasthouden.
Het team van Jonn van Zuthem, Remco Zieverink, Chris Wenneker en Marco Schepers beter
bekend als team 14 heeft een nette tweede plek weten te bemachtigen. Opvallend hierbij is de
progressie van Marco. De dinsdagavond training begint zijn vruchten af te werpen. Dit team,
zonder Chris en Remco die tijdelijk stoppen met competitie spelen, zal komend seizoen naar
de 4e klasse gaan.
Met twee vingers in de neus, want dat kan je wel stellen als je 10-0 wint van de nummer 2,
is team 13 kampioen geworden dit seizoen. Het team met Jos Jeurissen, Theo Wensing, Rob
Jorritsma en Kaj Munk hebben duidelijk laten zien klaar te zijn voor de stap naar de vierde
klasse. Nogmaals onze felicitaties met het kampioenschap.

De Toekomst 12 heeft het helaas niet kunnen bolwerken. Ondanks de 70% winstpercentage
van Gert is dit team helaas gedegradeerd naar de 5e klasse. Voor Henk is de overgang van de
6e naar 4e klasse een grote geweest en ook Bert heeft, misschien wel door alle bouwzaken,
minder gepresteerd dan afgelopen seizoen. Hopelijk kan dit team met de transfer van Willem
Wilgenhof komende competitie bovenin meedraaien.
Team 11, bestaande uit Gerbrand Pot, Michelle Zonneveld en Sander Landsheer heeft een klein
kunststukje uitgehaald. In de allerlaatste wedstrijd diende met minimaal 9-1 gewonnen te wor-
den om op onderling resultaat kampioen te worden. En u raadt het al ….. het werd 9-1. Ook dit
team zal tijdens de Nieuwjaarsreceptie nogmaals in het zonnetje gezet worden met dit be-
haalde resultaat. Hulde!
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Najaarscompetitie  2014 in beeld... (3)

Het andere team dat in de 4e klasse kampioen is geworden, is het team met oudgedienden Jan
Schrijver, Arend Horstman en Gerrit Hofland oftewel team 10. Dit team jojoot al jaren tussen de
4e en 3e klasse en gaan nu weer strijden voor lijfsbehoud in een hogere klasse.

Het negende is uiteindelijk op een nette tweede plek beland. Uiteraard konden Richard, Jeroen,
Jan en Willem het niet laten om de uiteindelijke kampioenen nog even met een 8-2 nederlaag
huiswaarts te sturen om maar even aan te geven wie eigenlijk de beste is.
Dan stappen we nu over naar onze 3e klasse teams.
Team 8 heeft een lastig seizoen gehad, mede door de blessure van Henk Franssen en de
persoonlijke omstandigheden van Raymond. Desondanks hebben ze zich keurig weten te hand-
haven. Hopelijk kan dit team komend seizoen weer de blik naar boven richten.
Inmiddels kunnen van De Toekomst 7 wel zeggen dat ze zich ontwikkeld hebben tot een stabiel
3e klasse team. Ook deze helft hebben ze zich eenvoudig boven de degradatiestreep weten te
plaatsen.
Over het zesde, valt helaas niet veel meer te zeggen dat Sjako, Ronald en Jan een stabiel
seizoen hebben gedraaid met een 4e plek als resultaat. Wel leuk is om te vermelden dat School-
derman Sr. (team 6) en Schoolderman Jr. (team 7) exact hetzelfde winstpercentage van 47%
hebben behaald.
Als vereniging willen we op den duur weer een 1e klasse plek zien te bemachtigen. Het was dan
ook onze doelstelling om van de twee, in het afgelopen seizoen, gepromoveerde teams in ieder
geval één in deze klasse te houden maar het liefste beiden.
Helaas heeft team 5 het niet weten te redden. Ondanks een behoorlijk winstpercentage van
Boris Bosch is dit team op plek zes geëindigd en zal daarom komend jaar weer een klasse
lager, in de 3e, gaan spelen. Boris wordt toegevoegd aan het 4e team en zal tweede klasse
blijven spelen.
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Najaarscompetitie  2014 in beeld... (4)

2e divisie - Poule C
VVV 1 10 - 70
Vriendenschaar 1 10 - 60
De Veluwe 1 10 - 54
Never Despair 1 10 - 48
De Toekomst 1 10 - 34
Wijzenbeekkled/Westa 2 10 - 34

Persoonlijke resultaten De Toekomst 1
Frank Bruggeman 27 11 41%
Tom Bleumink 30 10 33%
Marten Adolfsen 30 08 27%

Najaarscompetitie 2014 Senioren (1)

Zoals net al vermeld, blijft het vierde met Sandra, Mirko, Frans en Erwin komende competitie
gewoon 2e klasse spelen. Ze hebben zich heel netjes naar een derde plek weten te spelen.
Wellicht is er met de komst van Boris nog meer mogelijk?
Team 3, acterend op Promotieklasse niveau, heeft voor het eerst in jaren haar doelstelling niet
behaald. Normaliter is een plek in de promotiepoule de doelstelling maar deze is gaandeweg de
competitie bijgesteld naar handhaving. Door het niet voldoen aan de sportieve verplichting van
de uiteindelijke kampioenen werd de hele competitie op z’n kop gegooid. Met een laatste geza-
menlijke krachtsinspanning werd echter in de laatste wedstrijd met 6-4 gewonnen van de naaste
concurrent zodat degradatieplaats 7 werd verruild voor plek vijf.
Het tweede dat een klasse hoger speelt, in de Hoofdklasse, had het vanaf het begin moeilijk. Het
verschil tussen Promotieklasse en Hoofdklasse is toch aanzienlijk. Ondanks 2 gelijke spelen en
een overwinning hebben ze zich helaas niet weten te handhaven. Komend seizoen spelen ze
op hetzelfde niveau als team 3.
En als laatste, nu aandacht voor onze landelijke team. De mannen van team 1.
De verwachtingen waren niet erg hooggespannen. Dit moest een leerseizoen worden in de 2e
divisie om uiteindelijk beter 3e divisie spelers te worden. Echter, geheel tegen de verwachting in,
kon er serieus meegespeeld worden om de punten. In de laatste twee wedstijden werd zelfs,
door een overwinning en gelijkspel, de laatste plaats ingeruild voor plek vijf. Al met al kunnen de
heren terug kijken op een geslaagd seizoen waarin ze vriend en vijand hebben verrast met hun
getoonde spel. In de voorjaarscompetitie kunnen ze hopelijk met nieuwe aanwinst, Gerben Otten,
meedoen om de titel.

Concluderend: met vier kampioensteams en even zoveel degradanten kunnen we terug kijken
op een seizoen met twee gezichten. Vreugde is er natuurlijk om de kampioenen maar ook
bestaat er nog steeds een kloof tussen team 3 en 4. Met de degradatie van team 5 is de basis
helaas weer dunner geworden. Doelstelling van de TC blijft dan ook onverminderd om dit gat te
verkleinen door teams zo samen te stellen dat er een basis gecreëerd wordt voor promotie naar
de 1e klasse.

Langs deze weg willen wij, Gerrit, Sander, Chris en Ronald, iedereen prettige Kerstdagen en
een succesvol en bovenal sportief 2015 toewensen.

De Technische Commissie
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Najaarscompetitie 2014 Senioren (2)

Hoofdklasse - Poule A
ENTAC 2 10 - 73
Trias 1 10 - 58
Kampenion 1 10 - 55
DTV '84 1 10 - 54

Tafelten Zwolle 2 10 - 46
DTS 1 10 - 44
Tafeltennis  Zwolle 3 10 - 36
De Toekomst 2 10 - 34

Hoofdklasse - Poule B
Effekt '74 1 9 - 72
DTV '84 2 9 - 48
Kampenion 3 9 - 42
Tafelten Zwolle 4 9 - 36

De Toekomst 3 8 - 35
ENTAC 3 8 - 34
Bosman/Wezep 1 8 - 33

2e klasse - Poule E
Swift (D) 4 8 - 53
Wijk 16 2 8 - 46
De Toekomst 4 8 - 39
Futura 1 8 - 35
Olst 1 8 - 27

2e klasse - Poule F
Trias 3 10 - 68
Holten 1 10 - 57
DTS 3 10 - 52
Swift (D) 3 10 - 48
De Trefhoek 2 10 - 43
De Toekomst 5 10 - 32

3e klasse - Poule G
Olst 3 10 - 73
Trias 6 10 - 55
Torenstad 3 10 - 52
De Toekomst 6 10 - 51
SSVZ 1 10 - 35
De Brug 9 10 - 34

Persoonlijke resultaten De Toekomst 2
Roland Voppel 27 12 44%
Bennie Klein Teeselink 18 05 28%
George Oudt 27 08 22%
Frans Helmich 15 03 20%

Persoonlijke resultaten De Toekomst 3
Jeroen de Boer 21 14 67%
Ronals Swaters 21 11 52%
Brenda Veenstra 15 05 33%
Jolanda Hofland 15 03 20%

Persoonlijke resultaten De Toekomst 4
Mirko Egbers 24  13   54%
Frans Snijder 18  09   50%
Erwin Driessen 21  09   43%
Sandra Bouck 09  03   33%

Persoonlijke resultaten De Toekomst 5
Boris Bosch 30   19   63%
Marlies Fleming 15   04   27%
Reint Broeke 18   02   11%
Annemiek Roelofs 24   02   08%

Persoonlijke resultaten De Toekomst 6
Sjako Beekman 30  17   57%
Ronald van Mourik 30  15   50%
Jan Schoolderman 30  14   47%
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Najaarscompetitie 2014 Senioren (3)

3e klasse - Poule H
De Brug 5 10 - 76
Gorssel 1 10 - 59
Overa 2 10 - 51
Gelvandria 2 10 - 47
De Toekomst 7 10 - 44
De Lieverdjes 2 10 - 23

3e klasse - Poule K
Rijssen 2 10 - 71
Gelvandria 1 10 - 59
MTC 2 10 - 46
De Brug 8 10 - 45
De Toekomst 8 10 - 42
Effekt '74 5 10 - 37

4e klasse - Poule H
Swift (D) 7 10 - 69
De Toekomst 9 10 - 59
Wijk 16 5 10 - 46
Shot '78 8 10 - 45
DSC 2 10 - 43
De Brug 13 10 - 38

4e klasse - Poule L
De Toekomst 10 10 - 69
Holten 3 10 - 62
Effekt '74 8 10 - 54
De Veluwe 8 10 - 43
Trias 9 10 - 39
Match Point 68 3 10 - 33

4e klasse - Poule F
De Toekomst 11 10 - 70
Match Point 68 2 10 - 70
MTC 3 10 - 63
De Trefhoek 4 10 - 43
Rijssen 3 10 - 33
Effekt '74 7 10 - 21

4e klasse - Poule G
Swift (D) 8 10 - 66
Shot '78 6 10 - 64
Wijk 16 4 10 - 48
DSC 3 10 - 44
Gorssel 2 10 - 42
De Toekomst 12 10 - 36

Persoonlijke resultaten De Toekomst 7
Jochem Veldmaat 18  11   61%
Sander Schoolderman 30  14   47%
Emmy Pater 12  05   42%
Mark Boot 30  11   37%

Persoonlijke resultaten De Toekomst 8
Richard Veninga 27  19   70%
Raymond Boesveld 18  07   39%
Nico Horstman 21  07   33%
Henk Franssen 06  00   00%

Persoonlijke resultaten De Toekomst 9
Richard Otten 24  22   92%
Jeroen Hoffman 24  13   54%
Jan Bouwmeester 30  15   50%
Wim Wilgenhof 09  01   11%

Persoonlijke resultaten De Toekomst 10
Jan Schrijver 27  26   96%
Arend Horstman 18  15   83%
Gerrit Hofland 30  14   47%

Persoonlijke resultaten De Toekomst 11
Michelle Zonneveld 30  25   83%
Sander Landsheer 30  22   73%
Gerbrand Pot 27  17   63%

Persoonlijke resultaten De Toekomst 12
Gert Mogezomp 30  21   70%
Bert Boers 24  07   29%
Henk Lubberdink 27  03   11%
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Najaarscompetitie 2014 Senioren (4)

5e klasse - Poule I
De Toekomst 13 10 - 75
Gelvandria 5 10 - 56
MTC 4 10 - 52
Rijssen 4 10 - 50
Olympia (G) 5 10 - 43
Effekt '74 9 10 - 24

5e klasse - Poule E
Ugchelen 2 10 - 85
De Toekomst 14 10 - 56
Gelvandria 4 10 - 47
DTTC 2 10 - 46
Trias 12 10 - 42
De Brug 15 10 - 24

5e klasse - Poule G
De Veluwe 10 10 - 74
DTTC 1 10 - 57
De Toekomst 15 10 - 50
ETTV 4 10 - 43
Wijk 16 7 10 - 42
Gelvandria 7 10 - 34

6e klasse - Poule C
Ugchelen 3 10 - 67
Overa 4 10 - 64
ETTV 6 10 - 45
De Spinners 6 10 - 45
De Veluwe 11 10 - 42
De Toekomst 16 10 - 37

6e klasse - Poule B
De Toekomst 17 8 - 65
Shot '78 10 8 - 53
De Spinners 5 8 - 45
De Brug 16 8 - 20
De Toekomst 18 8 - 16

6e klasse - Poule B
De Toekomst 17 8 - 65
Shot '78 10 8 - 53
De Spinners 5 8 - 45
De Brug 16 8 - 20
De Toekomst 18 8 - 16

Persoonlijke resultaten De Toekomst 13
Theo Wensing 21  20   95%
Jos Jeurissen 24  22   92%
Rob Jorritsma 24  18   75%
Kay Munk 21  05   24%

Persoonlijke resultaten De Toekomst 14
Jonn van Zuthem 21  18   86%
Marco Schepers 30  20   67%
Remco Zieverink 21  07   33%
Chris Wenneker 12  03   25%

Persoonlijke resultaten De Toekomst 15
Alie Hofland-Franssen 28  16   57%
Arie Pater 25  14   56%
Cor ten Bokkel 28  11   39%

Persoonlijke resultaten De Toekomst 16
Albert Enterman 24  12   50%
Ab Harkink 24  09   38%
Hans van de Lande 12  03   25%
Gerrit Brunsveld 27  06   22%

Persoonlijke resultaten De Toekomst 17
Erna Eilers-Kraan 15  15  100%
Henk Brinkerink 09  08   89%
Laus Halsema 24  18   75%
Joop Stokvisch 21  15   71%

Persoonlijke resultaten De Toekomst 18
Erik Kamphuis 12  10   83%
Mathea Bisschop 21  04   19%
Marieke v/d Krol 21  01   05%
Sandra Schepers 15  00   00%
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Nabeschouwing Toekomst 1 (1)

Toen Erik Ernst in april 2014 het beslissende punt om handhaving binnensloeg begonnen
de speculaties. Zou Erik Ernst op papier komen bij het hernieuwde eerste? Zou er über-

haupt een andere speler bij komen? Zou het hernieuwde eerste enigszins kans maken in de
2e divisie? Ook begonnen de weddenschappen wat betreft het aantal punten. Frank was
veruit het bangst en had het over 15 punten. Marten had een iets hogere pet op van het team
en zette in op 20 punten, en opa Tom had het zelfs over 30!

De eerste antwoorden kwamen afgelopen september. Op de teamlijst stonden Marten
Adolfsen, Tom Bleumink en Frank Bruggeman. Verder geen spelers erbij dus. Dat betekende
direct dat het een zwaar seizoen zou worden voor het eerste van de Toekomst. Met de sterke
teams; De Veluwe 1, VVV 1, Vriendenschaar 1 en Never Despair 1 en het enigszins ver-
zwakte Westa 2 maakten samen met de Toekomst de poule compleet.

De eerste seizoenshelft

In de eerste seizoenshelft haalde het eerste van de Toekomst 17 punten bij elkaar. Wel werd
elke wedstrijd verloren. Van de Veluwe, Westa en Vriendenschaar werd nipt met 6-4 verloren.
Terwijl Never Despair ons kleineerde met een 8-2 nederlaag. Bij de kampioenskandidaat nr 1
werden daarentegen knap 3 punten weggehaald. Al met al een redelijk goede eerste helft
waarin de 15 voorspelde punten door Frank al binnen waren.

De tweede seizoenshelft

De 2e helft werd uitermate zwak begonnen. Achter elkaar kreeg de Toekomst dikke nederla-
gen te verwerken. 2-8 van De Veluwe (hier werd een 2-0 voorsprong volledig uit handen
gegeven) 9-1 van VVV en 3-7 tegen Vriendenschaar (Ook hier stonden we 3-1 voor maar
konden we dit niet benutten) Uit alle uitslagen bleek toch dat we goed konden meekomen,
maar het basis niveau van de tegenstanders was gewoon een stuk hoger. De laatste 2 wed-
strijden waren veruit het best! Met invaller Frans Helmich (die inviel voor de zieke Frank) won
het team zijn eerste wedstrijd waarbij Marten weergaloos goed speelde. Met zijn 3 overwin-
ningen nam hij zijn team op sleeptouw. In de laatste wedstrijd tegen Never Despair werd nog
knap gelijk gespeeld, waardoor we uiteindelijk zelfs 5e werden. (Punten gelijk, maar onderling
resultaat was beter).

Na 10 wedstrijden waren er 34 punten behaald, waardoor zowel de voorspelling van Marten
(20 punten) als die van Tom (30 punten) werd overgeschreden.

De persoonlijke resultaten op een rij:

Frank Bruggeman 27 gespeeld 11 gewonnen 41%
Tom Bleumink 30 gespeeld 10 gewonnen 33%
Marten Adolfsen 30 gespeeld 08 gewonnen 27%
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Nabeschouwing Toekomst 1 (2)

Volgend seizoen

Dan kwam er na de wedstrijd tegen Vriendenschaar aan alle speculaties een eind wat betreft
aanwinst Gerben Otten. Op dat moment was het zeker dat hij ons na dit seizoen komt ver-
sterken in de 3e divisie. Door hem toe te voegen aan het team hopen we hoog mee te kunnen
doen in de 3e divisie. Dat zal zich allemaal uit moeten wijzen, maar aan de lijst van Gerben is
goed te zien dat hij weinig wedstrijden verliest in de 3e divisie. Hij wordt de kopman van de
Toekomst in het aankomend seizoen.

Iedereen bedankt voor de positieve reacties over ons getoonde spel van dit seizoen. Voor
jullie support tijdens de thuiswedstrijden en het lezen van onze verslagen/blog. Hopelijk tot
volgend seizoen bij de thuiswedstrijden die voortaan om 16:00 uur zullen beginnen!

Tot volgend seizoen!!

ik

tafeltennis
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Teamindeling senioren voorjaar 2015

Toekomst 1 (3e divisie)
Frank Bruggeman
Marten Adolfsen
Tom Bleumink
Gerben Otten

Toekomst 2 (Promotieklasse)
George Oudt
Bennie Klein Teeselink
Roland Voppel
Frans Helmich

Toekomst 3 (Promotieklasse)
Ronald Swaters
Jeroen de Boer
Brenda Veenstra
Jolanda Hofland

Toekomst 4 (2e klasse)
Erwin Driessen
Mirko Egbers
Boris Bosch
Sandra Bouck
Frans Snijder

Toekomst 5 (3e klasse)
Jan Schoolderman
Sjako Beekman
Ronald van Mourik

Toekomst 6 (3e klasse)
Sander Schoolderman
Emmy Pater
Mark Boot
Marlies Fleming
Jochem Veldmaat

Toekomst 7 (3e klasse)
Henk Franssen
Raymond Boesveld
Nico Horstman
Richard Veninga

Toekomst 8 (3e klasse)
Arend Horstman
Jan Schrijver
Gerrit Hofland

Toekomst 9 (3e klasse)
Gerbrand Pot
Sander Landsheer
Michelle Zonneveld

Toekomst 10 (3e klasse)
Jeroen Hoffman
Richard Otten
Jan Bouwmeester
Reint Broeke

Toekomst 11 (4e klasse)
Kaj Munk
Theo Wensing
Rob Jorritsma
Jos Jeurissen

Toekomst 12(4e klasse)
Marco Schepers
Jonn van Zuthem
Gert Mogezomp
Erik Kamphuis

Toekomst 13 (5e klasse)
Bert Boers
Henk Lubberdink
Willem Wilgenhof

Toekomst 14 (5e klasse)
Cor ten Bokkel
Alie Hofland-Franssen
Arie Pater

Toekomst 15 (6e klasse)
Erna Eilers-Kraan
Laus Halsema
Joop Stokvisch
Henk Brinkerink

Toekomst 16 (6e klasse)
Albert Enterman
Ab Harkink
Hans van de Lande
Jan-Willem Eilers

Toekomst 17 (6e klasse)
Mathea Bisschop
Marieke van der Krol
Henry Oost

De teamnummering is nog onder
voorbehoud.
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Calamiteitenplan

Namen en telefoonnummers.

Locatie : L.T.T.C. De Toekomst  (Jan Wissinkhal)
Adres : Runmolenlaan 17
Postcode : 7241VE Lochem
Telefoon : 0573-256877

Hoe te handelen bij brand:

• Blijf kalm
• Breng eventuele slachtoffer(s) buiten de brandzone.
• Tracht de brand te blussen
• Bel 112
• Geef naam en adres van de locatie door, zie boven.
• Neem geen onnodige risico’s.

Wat te doen bij een ongeval:

• Blijf kalm
• Verleen eerste hulp
• Laat slachtoffer niet alleen
• Waarschuw arts of ambulance

Telefoonnummers:

Medische hulp spoedeisend 112
Medische hulp buiten praktijkuren 0900-2009000
Politie spoedeisend 112
Politie overig 0900-8844

Bij calamiteiten aan / in het gebouw of technische installaties:

Bert Boers 06-12181775
Gert Mogezomp 06-10600576
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Taakverdeling bestuur en commissies

Taakverdeling bestuur en commissies per 1 jan 2015
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Bestuurs- en commissieleden

Bestuur:
Dienke Geurtz (a.i. voorzitter) 06-20301258
Gert Mogezomp (penningmeester) 0573-258655
Bert Boers (a.i. secretaris) 0573-471407
Sandra Schepers 06-15178426
Jochem Veldmaat 06-41838474
Jeroen Hoffman 06-20137779
Ronald Swaters 0573-253022

Kascommissie:
Sandra Bouck 0573-256420
Frank Bruggeman 0548-361667
Jolanda Hofland (reserve) 0573-255801

Recreantencommissie:
Marco Schepers (penningmeester) 0573-259704
Henk Franssen  (secretaris) 0575-514207
Liesbeth Kok 0573-253146
Riet Pongers 0575-256103
Mathea Bisschop 0573-460085

Dinsdagmorgengroep:
Liesbeth Kok 0573-253146
Gerrie Vels 0573-257963

Redactie Meppers:
Mirko Egbers (lay-out clubblad) 0573-789260
Frans Snijder (corrector) 0573-254961

Jeugdcommissie:
Jeanette Jeurissen (voorzitter) 0573-769037
Mathilde de Groot (penningmeester) 0573-402299
Kaj Munk (competitie) 0573-280978

of  06-40954860
Marten Adolfsen (toernooien) 06-26456241
Boris Bosch (feestactiviteiten) 0573-250145
Annemiek Roelofs (pr) 0573-257711

A.L.T.C.-commissie:
Erna Eilers-Kraan (voorzitter) 0573-252703
Rob van der Zee (secretaris) 0575-521736
Gerrie Vels 0573-257963
Geert Zeelte 0573-257524
Rieki Brunsveld 0573-254644
Esther Wissink 0573-491310
Henk Brinkerink 0573-254676

Sponsorcommissie:
Gert Mogezomp 0573-258655
Jochem Veldmaat 06-41838474
Jeroen Hoffman 06-20137779
Jan Wissink 0573-252630

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

Accomodatie & Beheer:
Bert Boers (contactpersoon) 06-12181775
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:
Gerrit Hofland 0573-251216
Ronald Swaters 0573-253022
Sander Schoolderman 06-20401004
Erik Ernst 0573-255801

Wedstrijdsecretariaat:
Sander Schoolderman (senioren) 06-20401004
Kaj Munk (jeugd) 0573-280978

of 06-40954860

Barcommissie:
Jan Bouwmeester 0573-252678
Jeroen Hoffman 06-20137779

Technisch beheer Website:
Mirko Egbers (webmaster) 0573-789260

Jazz-gymnastiek:
Gerrie Vels 0573-257963

Vertrouwens Contact Persoon (VCP)
Wendela Vos 06-10274433

Interesse in vrijwilligerswerk?

Informeer eens bij de diverse commissies.
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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 Gerda Scholten Haverink
11-01 Geert Zeelte
13-01 Theo Beening
20-01 Anouk Appelo
27-01 Jan Schoolderman
27-01 Bep Geverink-Beumer
27-01 Kaj Munk
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
21-02 Mathea Bisschop
21-02 Kevin Pan
26-02 Bep de Jonge

Maart:
01-03 Riet Pongers
01-03 Raymond Boesveld
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 Rogier Fransen
24-03 Leendert Korstanje
25-03 Marian Brinkerink
31-03 Marcel Groenouwe

Nieuwe leden
Bjarne Jeurissen
Molenbelt 17
7241 JJ Lochem

Gerda Scholten-Haverink
Steenboerweg 7
8042 AT Zwolle

Johan Scholten
Steenboerweg 7
8042 AT Zwolle

Leendert Korstanje
Velderweg 4
7217 SC Harfsen

Herbert Bekman
Marinus Naefflaan 18
7241 GD Lochem

Mats van der Plaats
Lochemseweg 50
7244 RS Barchem

Lid af:
Coos Jansen-Wagman
Ben Jansen
Irene Faber
Peter van Ark

Verhuist:
Riet Pongers
Noorderbleek 68-G
7241 BX Lochem

Paul van de Weerthof
Nieuweweg 24
7241 EV Lochem

Crista Smit
Runmolenlaan 2-Kamer 009
7241 VE Lochem

Huberto Schrijver
Runmolenlaan 2-Kamer 010
7241 VE Lochem

Marniek Vrijman
Runmolenlaan 2-Kamer 112
7241 VE Lochem

Dienke Geurtz
Graanweg 48
7242 AV Lochem

Bert Polman
Runmolenlaan 2
7241 VE Lochem

Gerben Otten
Lentfersweg 38
7461 EL Rijssen

Sika Marijt
Van Bevervoordestraat 43
7275 AE Gelselaar

Henry Oost
Haverkamp 6
7242 AW Lochem
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Barrooster recreanten

Barrooster recreanten
Woensdagavond 1ste helft 2015

Datum Vroeg: 20:00 – 22:00 Laat: 22:00 – einde (bepaal je zelf)
07/01 Kaj Munk Henk Harmsen
14/01 Marjan Hoentjen Albert Enterman
21/01 Laus Halsema Chris Wenneker
28/01 Henk Lubberding Bert Boers

04/02 Mathea Bisschop Mathea Bisschop
11/02 Jos Jeurissen Gert Mogezomp
18/02 Henk Franssen Marieke v/d Krol
25/02 Liesbeth Kok Mark Boot

04/03 Sander Schoolderman Sander Schoolderman
11/03 Riet Pongers Marco Schepers
18/03 Kaj Munk Henk Harmsen
25/03 Marjan Hoentjen Albert Enterman

01/04 Laus Halsema Chris Wenneker
08/04 Henk Lubberding Bert Boers
15/04 Jos Jeurissen Gert Mogezomp
22/04 Henk Franssen Marieke v/d Krol
29/04 Liesbeth Kok Mark Boot

06/05 Riet Pongers Marco Schepers
13/05 Keidagen Keidagen
20/05 Kaj Munk Henk Harmsen
27/05 Marjan Hoentjen Albert Enterman

03/06 Laus Halsema Chris Wenneker
10/06 Henk Lubberding Bert Boers
17/06 Mathea Bisschop Sander Schoolderman
24/06 Jos Jeurissen Gert Mogezomp

01/07 Henk Franssen Marieke v/d Krol
08/07 Liesbeth Kok Mark Boot

15/07zomervakantie

Mocht je onverhoopt een keer verhinderd zijn, dan graag zelf met iemand ruilen. Tijdens of na de
bardienst de grijze afvalcontainer bij de paaltjes bij de oprit zetten. Je bepaalt zelf als je late
dienst heb wanneer je de bar sluit (vanaf 23:00 uur).

Sleuteladressen: Jan Bouwmeester, Stalkaars 8
Albert ten Hoopen, Graaf Lodeijklaan 9
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Verslag 30 jaar A.L.T.C.

Het was een mooie dag in november. We waren om half 8 ’s morgens aanwezig om de
versieringen en de spelletjes die we gedaan hebben allemaal klaar te zetten en opzetten.

De officiële dag begon ’s morgens om 10 uur met de opening; het ging snel allemaal.
Het was zelfs zo mooi dat oud-burgemeester Dhr Spekreijse en zijn vrouw ook mee gingen
doen met wat spelletjes.

Van 12 – ±half 2 kregen we allemaal een lunch in de boerderij van Advendo. Het was heerlijk en
er was genoeg.
’s Middags bracht het Berkeltrio een muzikale omlijsting met tussendoor de Party Toppers die
de heleboel met allerlei grappen en kunsten op z’n kop zette.

Het was een mooie dag. ± 5 uur was het einde en kon iedereen weer voldaan huiswaarts gaan.
Dit is mijn ervaring van een mooie dag; van een bestuur en vrijwilliger

Rieki Brunsveld
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Onthulling Grafity kunstwerk

Op vrijdagavond dd 28-11-2014 werd voor aanvang van de laatste tafeltennis competitie
avond van het seizoen, in de Lochemse Jan Wissink hal het kunstwerk dat onlangs in de

hal is gemaakt door Emiel de Weerd onthuld aan de leden.

Het grafity kunstwerk, gesponsord door De Toekomst 4 (Sandra Bouck, Frans Snijder, Erwin
Driessen en Mirko Egbers), bevat naast een aantal tafeltennis elementen ook een subtiele ver-
wijzing naar Riny de Weert (†). Riny was de vader van Emiel en voor zijn overlijden zeer actief
binnen onze vereniging en in 1982 mede nauw betrokken bij de bouw van de tafeltennishal.

Bij de onthulling waren naast Toekomst spelers, tegenstanders, een delegatie van het bestuur
ook de zoon van Emiel, zijn vrouw, stiefdochter, zijn moeder en stiefvader aanwezig. Onder luid
aplaus werd na een toespraak door Sandra Bouck het doek, welke voor het het kunstwerk hing,
door Emiel naar beneden gehaald.
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Invoering plastic bal

Het Hoofdbestuur van de N.T.T.B. heeft in haar vergadering op 12 juni j.l. een besluit geno-
men over de invoering van de niet-celluloid bal, in de volksmond ook wel de plastic bal

genoemd. Per 1 juli was het mogelijk om tijdens nationale toernooien en tijdens de competitie
gebruik te maken van de niet-celluloid bal in plaats van de huidige celluloid ballen.

De eredivisieverenigingen werd aanbevolen vanaf het september 2014 met niet-celluloid ballen
te spelen. Het spelen met de nieuwe ballen wordt voor de eredivisie per 1 januari 2015 verplicht.

De nieuwe ballen, die door het afschaffen van celluloid per 1 juli werden geïntroduceerd op
internationaal niveau, zullen vanaf het seizoen 2014/2015 ook gebruikt worden tijdens het me-
rendeel van de nationale toernooien. De toernooien waar vanaf september 2014 met niet-cellu-
loid ballen gespeeld is zijn:
• Masters;
• NK A;
• NTTB Beker;
• Finale eredivisie.

De A-jeugdtoernooien (A-Jeugdranglijsttoernooien, Nationale Jeugd Meerkampen en NJK) wor-
den per 1 januari 2015 met niet-celluloid ballen gespeeld.

Vanaf het seizoen 2015/2016 worden alle nationale toernooien met niet-celluloid ballen gespeeld.
Ook zijn alle verenigingen vanaf het seizoen 2015/2016 verplicht competitie en toernooien te
spelen met de nieuwe bal.

Wanneer de invoering van de niet-celluloid ballen problemen met zich mee brengt (op welk
gebied dan ook), zal het Hoofdbestuur van de N.T.T.B. zich opnieuw beraden over dit besluit.

bron: www.nttb.nl

Aangezien het voor de leden in het algemeen (en de mensen die copy voor het clubblad
aanleveren in het bijzonder) onduidelijk was wanneer het clubblad utkomt, bij deze het over-

zicht voor het komende jaar.

Clubblad 1 bij de Drukker: maandag 23 maart 2015
Clubblad 2 bij de Drukker: maandag 15 juni 2015
Clubblad 3 bij de Drukker: maandag 21 september 2015
Clubblad 4 bij de Drukker: maandag 14 december 2015

Graag uiterlijk (maar liefst zo snel mogelijk) 7 dagen voordat het clubblad aan de drukker aange-
boden wordt de copy aanleveren (redactie@lttcdetoekomst.nl)

Planning Clubbladen 2015
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Wist u dat...

... Bert Polman nog maar kort woonachtig op Anke Marjolein en nog maar net lid van de club
al meteen met de jubileum dag van de A.L.T.C. in de krant stond. Sinterklaas dit ook had
gezien. Bert gelijk zijn antwoord klaar had en tegen Sinterklaas zei dat hij altijd  al de knapste
jongen van de klas was geweest. Hoezo eigen dunk.

... Bep wel graag had gezien dat ze Toos hadden mee genomen naar Spanje. Ze gelukkig niet
zulke grote zakken hadden.

... Bep en Laus allebeide hetzelfde spel spelen. Bep via de telefoon en Laus op de Ipad. Ze
hier vaak heel druk mee zijn en daardoor ‘s avonds laat gaan slapen of ,s morgens vroeg
weer op staan om te kijken wie er heeft gewonnen. Toos haar bed liever gebruikt om er in te
slapen.

... Toos met haar team kampioen is geworden en volgend jaar vijfde klas gaan spelen. Bep de
hele avond is wezen kijken en voor iedereen een roos mee had en aan het einde van de
avond on sop bitterballen trakteerde.

... Jan-Willem de zoon van Toos ook competitie gaat spelen. Hij blij is dat hij zijn moeder niet
gelijk tegen komt in de zesde klas. Zijn moeder hem veel succes wenst.

... Laus een proefrit heeft gehad in de eend van Bep. Hij dit helemaal geweldig vond.

... Gerrit Hofland zijn hamer nog steeds niet terug is, en met een andere hamer de spijker niet
goed raakt, of ligt dit aan de bril.?

... Bennie Klein Teeselink niet alleen erg groot is maar ook zwaar, bij DTS door de tafeltennis-
tafel is gezakt !!

... dat je aan blauwe ballen gewend kunt raken zolang het maar geen pijn doet.( Is in behande-
ling)

... de bestuurskamer nu gewoon vergaderruimte heet, dus voor iedereen…..

... de nieuwe drankprijzen bij menigeen in het verkeerde keelgat zijn geschoten, de omzet niet
stagneert.

Op zaterdag 10 januari 2015 vind de nieuwjaarsrecepte plaats in de Jan Wissinkhal voor
leden, sponsoren, donateurs en andere belangstellenden.

Het programma bestaat uit een terugblik door het bestuur van het afgelopen jaar, plannen nieuwe
jaar en huldiging kampioensteams maar ook de uitreiking van oorkonde(s) “Oliebolle(n)” van het
jaar voor degene(n) die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor de vereniging.
Een kijkje nemen in de vrijwel geheel gerenoveerde hal kan natuurlijk ook.
Aanvang 20.00 uur.

Nieuwjaarsreceptie
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Terugblik 2014 Accommodatie & Beheer (1)

Begin dit jaar ( 2014) zijn de plannen voor de renovatie van de grote zaal verder uitgewerkt
door de commissie Accommodatie & Beheer. Eerste opzet was om ieder geval de vloer

te vernieuwen. (Later zijn er nog meer verbeteringen bij gekomen.)
Dat dit een grote klus zou worden was direct al wel bekend, vraag was dan ook in hoeverre
wij met vrijwilligers door zelfwerkzaamheid de kosten laag konden houden.
Door een oproep te plaatsen voor de diverse werkzaamheden hebben zich zo’n 30 personen
opgegeven als vrijwilliger.

Alvorens met de vloer begonnen kon worden zijn eerst de gemetselde lage tussenmuur en de
plavuizen verwijderd, wat trouwens niet voor een ieder noodzakelijk was.
De toplaag zelf verwijderen was gezien de grote oppervlakte, ca 300 m2 en de sterke
verlijming met de ondervloer niet te doen. Een bedrijf met een speciaal machine heeft dit
uiteindelijk uitgevoerd.
De conditie van de ondervloer bleek helaas niet geschikt te zijn om de nieuwe toplaag op aan
te brengen.
Met eigen middelen ( met dank aan … met de shovel) is vervolgens de gehele vloer verwij-
derd zodat uiteindelijk nog de dragende betonvloer over bleef.
Zeker de bijdrage van de vrijwilligers met het losbikken van tegels en hardnekkige stukken
vloer en het afvoeren van puin, 3 containers vol mag zeker vermeldt worden. Een enkeling
heeft nog lange tijd daarna de grote inspanning mogen voelen.
Het aanbrengen van de nieuwe zand cementvloer en de topvloer is vervolgens door een
EPUTAN uitgevoerd.
Daarbij heeft de kleur van de topvloer lange tijd der discussie gestaan, rood of groen , ja rood,
echter welke kleur rood, ga zo maar door. Ik denk dat we met de gemaakte keuze niet onte-
vreden kunnen zijn.

Tijdens het drogen van de ondervloer was het van belang dat in deze periode van 6 weken de
renovatie van de heren kleedkamer, al het leidingwerk, elektrisch, schilder en sauswerk
gereed moest zijn.
Zeker wat betreft het laatste, opnieuw weer dankzij de inzet van vrijwilligers op tijd klaar!
Daarbij is in die periode besloten - dankzij twee keer een financiële bijdrage van de Club van
100 - om ook de heren toiletten en de dames kleed-doucheruimte te renoveren.
Allemaal extra heel veel werk!!. Wel logisch gezien de “rommel” waar we toch al in zaten.

Natuurlijk mag ook niet vergeten worden dat last minute de schroten wand boven het kantine
raam met gipsplaten is afgewerkt en is voorzien van een schitterende graffiti afbeelding. Dit
alles door een spontane actie en sponsoring door team 4.
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Terugblik 2014 Accommodatie & Beheer (2)

Nadat de verbeteringen in de heren en dames kleed-douche ruimtes zichtbaar werden is met
name door de dames binnen onze vereniging opgemerkt dat de twee damestoiletten er
duidelijk op achterblijven.
Door sponsoring van de twee inbouwtoiletten door een bedrijf is ook nog eens deze renovatie
doorgezet. Met dank aan een heel kleine groep vrijwilligers voor de uitvoering.

Jammer om te moeten melden dat een aanvraag voor een fonds renovatie invaliden toilet niet
is gehonoreerd, echter dit wordt opnieuw in gang gezet, ik hoop dat dit in 2015 wordt gereali-
seerd.
Wat zeker ook niet vergeten mag worden is de aanpassing van de CV in de laatste renovatie
fase.  De technische installatie in het ketelhok naast de heren kleedruimte is zodanig aange-
past dat een eerder bedachte vervanging van 4 energie zuinige pompen niet meer nodig is.

Dit zijn in vogelvlucht enkele punten, echter de niet genoemde werkzaamheden, het zijn er
bijna teveel om op te noemen, tezamen met de gemelde hebben we kunnen realiseren door
de inzet van een groep vrijwilligers.

Toch een kanttekening, als ik kijk naar het aantal leden van onze vereniging en vergelijk met
de groep vrijwilligers die zich daadwerkelijk hebben ingezet denk ik dat deze verhouding niet
goed is.
Maar, er komen nieuwe kansen in 2015!
Denk bijvoorbeeld aan de schoonmaak- nieuwe opzet, iedereen die kan tafeltennissen kan
toch ook schoonmaken, niet soms?

Beste leden, maar ook niet leden! die geholpen hebben, ik wil jullie van harte bedanken voor
jullie harde werken, gezellige tijden tijdens maar ook na het werken.
Wij blijven als Accommodatie & Beheer steeds in beweging om het gebouw in goede conditie
te houden.

Prettige feestdagen en tot ziens op de nieuwjaarsreceptie op 10 Januari 2015.

Namens Accommodatie & Beheer,
Bert Boers.
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Sinterklaas Bij de A.L.T.C. (1)

Op woensdag 3 december was de Jan Wissinkhal weer gevuld met de leden en vrijwilligers
van de ALTC. Ze zaten allemaal behoorlijk zenuwachtig te wachten op Sinterklaas en zijn

Pieten, niemand wist of hij wel zou komen. De aanwezigen wisten wel dat Sinterklaas een klein
ongelukje had gehad en het daarom niet zeker was of hij nog in staat was naar de sporthal te
komen.

Toen ze allemaal uit volle borst sinterklaasliedje aan het zingen waren, onder begeleiding van
Jessica Klein Nulent en Tijs Groot Wesseldijk, kwamen er twee zwarte Pieten binnen zonder
Sinterklaas.

De Pieten vertelden aan de mensen dat Sinterklaas een beetje vertraging had, maar dat hij wel
komt. Even later kwam Sinterklaas ook binnen lopend achter een rollator.
De Sint vertelde ook dat hij door een stoel gezakt was en daarbij zijn stuitje had bezeerd.
Aan Annie Pongers legde de Sint uit waar dat stuitje precies zat.

Na een algemeen welkom begon de Sint aan het voorlezen uit zijn grote boek, waar we alles
kunnen vinden over de leden en vrijwilligers van de ALTC.
Het was even zoeken voordat hij de juiste pagina had gevonden, de Sint komt natuurlijk overal,
maar nadat hij de pagina had gevonden moest als eerste Willemien naar voren komen.
De Sint had vernomen dat Willemien een heel groot knuffelgehalte had, daarom kreeg ze ook
een heel groot knuffelbeest van Sinterklaas en zij de Sint dat alle mensen die bij hem moesten
komen na afloop van Willemien een knuffel kregen.
 Willemien werd dus benoemd als het knuffelbeest van deze avond.

Natuurlijk werden alle vrijwilligers van de ALTC nog weer extra in het zonnetje gezet door de Sint
en kregen ze een cadeautje van hem.
De Sint bedankte alle vrijwilligers voor het vele werk wat ze deden voor deze groep sporters.
Een paar vrijwilligers moesten nog weer apart bij Sint komen om nog wat zaken door te nemen.
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Sinterklaas Bij de A.L.T.C. (2)

Het bleek dat Sint goed op de hoogte was van alles wat onze vrijwilligers, zelfs buiten de vere-
niging, aan het doen waren. Gerrit Brunsveld moest komen uitleggen hoe hij het verkeer regelde
tijdens het Winter Wonderland in Lochem. Niet alle spelers hoefden bij de Sint te komen, Nee,
de Sint ging met zijn rollator, naar de leden toe die in een rolstoel zaten.
De zwarte Pieten begeleiden hem en strooiden ondertussen wat pepernoten en ander snoep-
goed door de zaal.

Ook werden onze jeugdleden even naar voren gehaald en moesten die uitleggen aan Sinter-
klaas en Zwarte Piet wat een selfie was.

Toen iedereen dacht dat de Sint iedereen gehad heeft, bleken er nog twee vrijwilligers te zijn die
nog niet bij sinterklaas waren geweest. Dit waren Erna Eilers en Rieki Brunsveld, waarom deze
mensen nog niet bij de Sint waren geweest werd al snel duidelijk. Volgens de Sint was er van
alles aan de hand in huize Eilers, het rommelde daar nog wel eens en het huis zat vol met
deuken. Erna zei dat ze daar niets van af wist, maar daar nam sinterklaas geen genoegen mee.
Daar Sinterklaas meende gelijk te hebben kreeg Erna de opdracht het thuis maar eens allemaal
te controleren.
Plotseling kwam zwarte Piet de zaal in met een lange hengel en daaraan een witte prop.
Zwarte Piet ging met de hengel door de hele zaal en stopte bij Rieki Brunsveld en liet de witte
prop op haar hoofd zakken.
Rieki moest nu bij Sinterklaas komen om uit te leggen wat dit allemaal te betekenen had.
Het bleek dus zo te zijn dat toen Rieki thuis in de slaapkamer bezig was er plotseling een duif
dwars door het slaapkamerraam vloog. De ruit aan stukken en overal in de slaapkamer lag glas,
als een wonder de duif leefde nog. Rieki had zo hard gegild dat het drie huizen verder te horen
was. Die witte prop aan de hengel moest dus de duif voorstellen.
Na dit alles aangehoord te hebben vond Sint het tijd worden om eens verder te gaan, naar het
volgende adres.
Onder luide zang en muzikale begeleiding werd Sinterklaas uitgezwaaid.
We kunnen allemaal weer terug denken aan een geslaagde en gezellige avond.
Hopende dat Sinterklaas ons volgend jaar ook weer komt bezoeken.
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Cocktail workshop (1)

Op een "ongebruikelijke"  avond namelijk zaterdagavond 15 november 2014 vond er na de
algemene ledenvergadering van de Club van 100 een cocktail workshop plaats voor de

leden van de club van 100. De ledenvergadering was ook nu weer bijzonder aangezien men bij
binnenkomst al gebak bij de koffie kreeg.

De cocktailavond werd vormgegeven door Mikael Ekman en zijn collega. Voor aanvang van de
workshop, maar na de ledenvergadering kregen we een heerlijke licht alcoholische coctail voor-
geschoteld.

Mikael Ekman is de oprichter en eigenaar van Cocktail & Cocktail. Bij de meeste aanwezige
was hij al bekend, aangezien hij in 2008 al eerder een coctail workshop voor de Club van 100
heeft gegeven.

Na een introducie werd uitleg gegeven over de attributen welke benodigd zijn om een cocktail te
maken. Een echt cocktailglas met inhoud van 7 cl (en hoe je de cocktail presenteert (logo aan
de voorkant en de garnering aan de linkerkant van het glas), de Boston shaker (en hoe je deze
dient te gebruiken), een barmaatje (maatbekertje), een barzeef (de "strainer"), een fruitmesje en
de snijplank.
Vervolgens werd uitleg gegeven over de 4 hoofdgroepen cocktails (pré dinner (veel alcohol, niet
zoet, helder, weinig versiering), after dinner (romig, licht zoetig), de all day cocktail (een cocktail
bestaande uit zoet/zuur/bitter en bestaande uit alcohol, siroop en sap)  en tot slot de pick me up
cocktail (een ontnuchterende cocktail met bv bloody mary, totmatensap en/of een rauw ei) en
een afgeleide van de cocktail, namelijk de mocktail; een alcoholvrije cocktail.

Hierna mocht iedereen zelf aan de slag om een cocktail te maken. Daartoe had iedereen atributen
om een cocktail te maken en waren er diverse flessen sterke drank, sapjes, ijs (t.b.v. het voor-
koelen van het glas en de shaker) en garnering.



december 2014Toekomst Meppers

43

Hier hadden we ongeveer 40 minuten de tijd voor (we hadden in ieder geval genoeg tijd om alles
te proeven om daarna via een juiste mix een lekkere cocktail te presenteren).

De uiteindelijke cocktails werden door iedereen op de bar gezet, kon iedereen proeven (met een
rietje) en werden deze beoordeeld waarbij gelet werd op geur, kleur, smaak en presentatie.

De 10 beste cocktails werden eruit gepikt en werd er gevraagd wie de cocktail had gemaakt en
wat de ingredienten waren. Degenen die uiteindelijk net naast de eerste plaats visten waren  oa
de bananenjacht (gemaakt door ondergetekende), de green dream van Chris Wenneker, Hi
Trikki gemaakt door Willemien Harkink, de double w (ook wel een wolf in schaapskleren ge-
noemd) door Wim Wilgenhof en bestond uit 1cl gin, 1cl wodka 2 cl whisky, 2cl bramenjenever
en 1 cl lemongrass. De uiteindelijke winnaar is geworden Henry Oost, met de door hem ver-
vaardigde cocktail genaamd Misty Fantasy en bestaande uit: 1 CL scotch whisky, 2 CL lemongrass
likeur, 1 CL peachtree, 3 CL London dry gin.

De top 3 kreeg een prijs uitgereikt...

Mirko Egbers

links Mikael en rechts de winnaar Henry

Cocktail workshop (2)
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Mexicaanse avond

Op woensdag 15 oktober is er door de recreantencommssie een Mexicaanse avond geor-
ganiseerd. De entree en kantine werden omgetoverd in Mexicaanse sferen door spontane

medewerking van Palmen & Zo uit Laren en de Cactus Oase uit Ruurlo en men had allerlei
Mexicaanse hapjes en drankjes bereid.
De deelnamekosten waren 10 euro per persoon, waarbij partners mede uitgenodigd waren. In
deze prijs is begrepen een welkomstcocktail en alle hapjes/eten!!!

Bij binnenkomst werden de deelnemers al getracteerd op
een heuse tequilla en diende gedronken te worden met zout
(vooraf) en citroen achteraf. Een aantal leden had zich ver-
kleed als Mexicaan(se).

De cocktail welke geschonken werd was van dusdanige verhouding dat ondergetekende de dag
erna een zware dag had.
De hapjes die waren gemaakt koste de organisatie een hoop tijd (zoals de door Mathea zelf
gemaakte guacamole) maar het smaakte super, mede ook doordat de je je door de aankleding
van de kantine en de Mexicaanse muziek in Mexico waande.

Mirko Egbers
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Emine “het Sporttalent” van 2014 ?

Ook dit jaar organiseert de Sportraad Lochem weer de jaarlijkse Sportverkiezingen van de
Sport-(man, vrouw, ploeg, talent)  van de gemeente Lochem. Deze sportverkiezingen heeft

als doel sportstimulerend te werken, met name voor de breedtesport in de gemeente Lochem.
Elk jaar weer worden een groot aantal sporters in beeld gebracht die mogelijk in aanmerking
komen voor een Sportprijs.

Zonder andere leden en hun prestaties tekort te doen, heeft het bestuur van L.T.T.C. De Toe-
komst besloten dit jaar Emine Ernst aan te melden voor de Sportverkiezing van Sporttalent van
2014.
De reden voor de aanmelding zijn naar onze mening haar in het oog springende prestaties van
het afgelopen jaar.
Emine traint momenteel (bijna) iedere dag, waarvan meerdere uren in Lochem, op Sportcentrum
Papendal en in Nieuwegein bij haar trainster Mirjam Hooman (zelf meervoudig Nederlands Kam-
pioen en Europees Top 12 winnares).

Afgelopen jaar heeft ze de Nationale Meerkampen gewonnen bij de meisjes welpen. Een toer-
nooi dat door velen gezien wordt als het meest toonaangevende van het jaar.
Tijdens het NK heeft ze ook van zich doen laten spreken. In het enkelspel moest Emine nog
genoegen nemen met “slechts” een 2e plaats achter haar grote rivale Emma van der Zanden,
maar in het dubbelspel werd samen met deze Emma glorieus de titel binnengehaald.

Door haar prestaties heeft Emine zich aardig in de kijker gespeeld. In de herfstvakantie mocht
ze daarom meedoen aan een internationale stage op Sportcentrum Papendal met de Spaanse
en Nederlandse talenten en eind november stond het 5-Landentoernooi bij de pupillen op het
programma.

Hoewel niet door onze vereniging maar door TTV Gorssel, zijn Bennie Klein Teeselink en George
Oudt aangemeld voor de Sportploeg van 2014. Afgelopen jaar zijn ze samen Nederlands kam-
pioen in het dubbelspel geworden in de leeftijdsklasse 50-59 jaar.

Uit alle aanmeldingen  zullen de uiteindelijk genomineerden hun opwachting maken tijdens de
prijsuitreiking op vrijdag 6 maart 2015 in Zalencentrum Stegeman in Laren, waar de winnaars
bekend gemaakt zullen worden.

Meer informatie over de Sportverkiezing kunt u vinden op: www.sportverkiezinglochem.nl

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

Ronald Swaters
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Jeugd Toekomst goes international

Afgelopen herfstvakantie werd Emine Ernst door de NTTB uitgenodigd om deel te nemen
aan een gecombineerde trainingsstage en interlandwedstrijd op Papendal. Samen met nog

een pupil en drie kadetten trainden ze de hele week tegen een team uit Spanje. ‘Niet alleen
leerzaam, maar ook heel gezellig’, volgens Emine.
5-landen pupillentoernooi
Onlangs deed Emine ook mee aan het 5-landen-pupillentoernooi in Hannover (Duitsland). Van
vijf landen is al een paar jaar geen sprake meer. Maar met Luxemburg, Zwitserland én wat
deelstaatteams uit Duitsland kom je aan aardig wat nationaliteiten. Ook deze stage bestond
weer uit drie dagen lang trainen én wedstrijden spelen. Het Nederlands pupillenteam deed het
bij de meisjes prima. Ze werden gedeeltelijk eerste. Samen met een team uit Duitsland. Emine
verloor slechts twee wedstrijden.

Teamindeling jeugd voorjaar 2015

Toekomst 1 (Hoofdklasse of Landelijk C)

Jessa Buijink
Emine Ernst
Sven Jeurissen

Toekomst 2 (2e klasse)
Ellen Mogezomp
Olivier Pot
Rico Rapperd

Toekomst 3 (4e klasse of 3e klasse)
Jonas Kersten
Anouk Apello
Sander Peters

Toekomst 4 (4e klasse)
Fabian Ernst
Levi Munk
Piotr Uchnannowicz

Toekomst 5 (5e klasse)
Bjarne Jeurissen
Jeroen Brouwer
Tess Stroeve
Romy Stroeve

Toekomst 6 (starters)
Tess Boelens
Sarah Brouwer
Sika Marijt
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Dag van het talent

Testjes, wedstrijden en een demonstratie...
Succesvolle Landelijke Dag van het Talent

Zondag om acht uur zijn we vertrokken in de auto van Jolanda richting Papendal. In de auto
zaten Wilma, Jolanda, Romy, Fabian en Tess. Om 8.55 uur kwamen we aan in Papendal.

We kwamen binnen en ze zeiden: ga maar naar de tribune. Daar zat Boris. Hij gaf ons een tas
en in die tas zat een nummer, een t-shirt, een boekje en een balletje.
Er was een mevrouw (Elena Timina = red) die zei wat we moesten doen met de warming-up.
Toen we klaar waren werden er groepjes gemaakt voor de spelletjes. Romy zat bij de meisjes,
net als Tess. Fabian zat bij de jongens. Er waren allemaal spelletjes om onze behendigheid te
testen. Om 12.30 uur waren de testjes klaar. En dan is de lunch. Daarvoor hadden we een bon
gekregen.
Na de lunch begonnen de wedstrijden. Dat waren 4- en 5-kampen. Met z'n drieën hebben we
veel wedstrijden gewonnen. Na twee rondes hadden we een demonstratie van Li Jiao (nr. 1 van
Nederland en bondscoach bij mannen, red). Alle kinderen mochten even tegen haar spelen en
we gingen ook met haar op de foto.

Ze vroegen of Tess en Romy misschien op televisie wilden. En ze zeiden ja. Als laatste werden
er nog een paar wedstrijden gespeeld. Om 17.30 uur was de cooling down. Gegeven door Li
Jiao. Daarna deelde zij de oorkondes uit. En een lange dag was voorbij. Het was leuk!
Geschreven door Romy, Fabian en Tess
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Table Stars

Onlangs is onze tafeltennisclub weer van start gegaan met het zogeheten “Table Stars pro-
ject”. Dit is project heeft als doel: het werven van nieuwe jeugdleden. Afgelopen maanden

hebben we op drie basisscholen, leerlingen kennis laten maken met tafeltennis.
Dit gebeurde tijdens de gymles. Begin 2015 staan de andere basisscholen in Lochem in de
agenda.

Met een aantal vrijwilligers wordt de gymzaal in no time omgetoverd tot een tafeltennishal. Ver-
volgens leggen de kinderen spelenderwijs een parcours van spelletjes af. Alle spelletjes hebben
iets met tafeltennis te maken. Denk aan bijvoorbeeld: een balletje hooghouden, mikken, balan-
ceren met een pingpongbal, opslaan etcetera. Aan het einde van de les, krijgen alle leerlingen
een diploma mee naar huis.

Al met al hebben we door het schoolbezoek al meer dan tweehonderd leerlingen weten te berei-
ken. We hopen natuurlijk dat hier nieuwe jeugdleden tussen zitten.

Tess Stroeve, leerling van de basisschool de Vennegötte, speelt bij de Toekomst. Speciaal voor
haar klasgenootjes geeft ze een demonstratie samen met één van haar trainers, Jolanda Hof-
land.
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Najaarscompetitie 2014 Jeugd

Hoofdklasse - Poule A
Bosman/Wezep 1 10 - 66
De Toekomst 1 10 - 53
Torenstad 1 10 - 52
De Trefhoek 1 10 - 51
Tafelten Zwolle 5 10 - 39
Trias 1 10 - 39

3e klasse - Poule A
De Toekomst 2 10 - 70
Kampenion 5 10 - 54
De Veluwe 2 10 - 49
Torenstad 2 10 - 49
Harderwijk 1 10 - 40
Ugchelen 1 10 - 38

3e klasse - Poule C
DTS 6 10 - 61
DSC 1 10 - 59
Effekt '74 2 10 - 53
Twekkelerveld 2 10 - 49
Heino 2 10 - 41
De Toekomst 3 10 - 37

5e klasse - Poule A
De Toekomst 4 8 - 59
DTS 8 8 - 56
Effekt '74 3 8 - 47
Rijssen 3 8 - 28
Blauw-Wit 3 8 - 10

Startersklasse - Poule A
De Toekomst 5 10 - 44
De Toekomst 6 10 - 27
Twekkelerveld 3 10 - 26
Swift (D) 8 10 - 23
De Veluwe 6 10 - 17
Rijssen 4 10 - 13

Startersklasse - Poule A
De Toekomst 5 10 - 44
De Toekomst 6 10 - 27
Twekkelerveld 3 10 - 26
Swift (D) 8 10 - 23
De Veluwe 6 10 - 17
Rijssen 4 10 - 13

Persoonlijke resultaten De Toekomst 1
Rutger Carelse 15  14   93%
Jessa Buijnink 27  15   56%
Emine Ernst 24  13   54%
Jolijn Schut 24  05   21%

Persoonlijke resultaten De Toekomst 2
Sven Jeurissen 30  25   83%
Ellen Mogezomp 30  24   80%
Olivier Pot 30  16   53%

Persoonlijke resultaten De Toekomst 3
Rico Rappard 24  17   71%
Sander Peters 27  09   33%
Rogier Fransen 15  05   33%
Anouk Appelo 24  01   04%

Persoonlijke resultaten De Toekomst 4
Piotr Uchnanowicz 18  16   89%
Levi Munk 21  16   76%
Fabian Ernst 21  14   67%
Jonas Kersten 12  08   67%

Persoonlijke resultaten De Toekomst 5
Bjarne Jeurissen 20  20  100%
Jeroen Brouwer 17  11   65%

Persoonlijke resultaten De Toekomst 6
Romy Stroeve 13  11   85%
Tess Stroeve 15  09   60%
Tessel Boelens 12  02   17%
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Afsluiting najaarscompetitie jeugd (1)

Zaterdag 29 november, een spannende dag voor een van onze jeugdteams. Zij konden im-
mers kampioen worden vandaag indien ze vier punten wisten te bemachtigen. Wanneer je

zo’n grote druk voelt kan het nog wel eens misgaan maar de boys hebben alles gegeven! Ze
hebben uitstekend gepresteerd na een spannende strijd bij DTS in Enschede. Team 4, be-
staande uit Levi, Fabian, Piotr en Jonas zijn vandaag kampioen geworden in de vijfde klasse.
Hartstikke goed gedaan jongens, we zijn mega trots!

Iets minder spannend, maar zeer verdiend, was het voor twee van onze andere jeugdteams.
Bjarne en Jeroen hebben namelijk in een eerdere wedstrijd al beslist dat zij de kampioenen zijn
uit de Startersklasse. Heel erg goed gedaan om zo boven iedereen uit de poule uit te stijgen.
Bovendien zijn Romy, Tess en Tessel tweede geworden in deze poule. Onze complimenten.

Last but not least, team 2, bestaande uit Ellen, Sven en Olivier zijn kampioen geworden in de
derde klasse. Ook zij waren een maatje te groot voor de andere teams in hun poule en wisten
zich vrij eenvoudig als kampioen neer te zetten.
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Afsluiting najaarscompetitie jeugd (2)

Overigens zijn we ook trots op onze niet-kampioenen. Dit zijn team 1 en team 3. Team 1 heeft
zich heel sterk neergezet in de Hoofdklasse. Klasse gedaan Rutger, Emine, Jessa en Jolijn! Dit
is veelbelovend voor volgend seizoen. Team 3 (Rico, Sander, Anouk en Rogier) zijn helaas na
een moeilijke strijd gedegradeerd uit de derde klasse. Wel hebben ze erg goed hun best gedaan
en heel veel gezelligheid gehad! Dat is immers ook belangrijk.

Nadat vandaag alle wedstrijden zijn gespeeld, was er een leuke afsluiter georganiseerd. Aller-
eerst gingen we patatjes met een snack eten. Nadat de buikjes waren gevuld, zijn de kampioe-
nen in het zonnetje gezet en hebben zij een mooie beker gekregen! Ook de Sint is nog langsge-
komen om ieder kindje een mooie sleutelhanger te bezorgen.
Hierna zijn we gaan disco-bowlen bij Bousema. Het was heel gezellig! Maar ook hier werd er
competitief gestreden, zoals ze dat natuurlijk gewend zijn ;-).
Hieronder zijn de resultaten te vinden:

We hebben een hele leuke dag gehad. Ook twee nieuwe jeugdleden waren aanwezig bij de
afsluiting, Sika en Mats. We hopen dat jullie het ook erg leuk hebben gevonden en dat jullie je
plekje binnen onze club kunnen vinden.

Baan 2:
Sven: 102
Jesse:   69
Oli(vier/kazan):   73
Rogier:   74
Jeanette:   58
Siebe:   63

Baan 4:
Tess: 60
Tessel: 50
Sara: 53
Sika: 67
Levi: 61

Baan 3:
Ellen: 68
 Anouk: 62
Jolijn: 59
Rico: 60
Sander: 79
Jeroen: 81

Baan 1:
Bjarne: 79
Fabian: 54
Jeroen: 53
Romy: 62
Piotr: 73
Mats: 68
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Competitie wedstrijdverslag Toekomst 4

Ze moesten redelijk vroeg opstaan, de jongens van team 4. 08.30 uur vertrekken richting
Enschede, om met de grote concurrent, DTS, de laatste en beslissende wedstrijd te spe-

len. Met in het achterhoofd de 4-6 stand die ze er thuis uit wisten te slepen, probeerden de
coaches zo veel mogelijk de aandacht af te leiden van de wedstrijd en het moeten winnen. De
jongens waren echter niet van plan om alleen maar lekker een potje tafeltennis te spelen. Vier
punten moest genoeg zijn voor het kampioenschap. Er hing dus best veel af van deze wedstrijd.

Na het inspelen mocht Levi beginnen. In een spannende strijd kwam hij net te kort. Hij speelde
echter goed en wist de twee koppen grotere tegenstander het flink lastig te maken.

Na Levi was Pjotr aan de beurt. De tegenstander kreeg geen vat op zijn opslag. Ook zijn openin-
gen mochten er wezen. Pjotr pakte onze eerste punt.

Fabian wist als derde de tegenstander te verrassen met veel spreiding en een genadeloze
forehand topspin. Ook deze tegenstander moest eraan geloven, zodat de jongens met goede
moed de dubbel ingingen.

De dubbel werd helaas verloren, waardoor de tegenstander toch uitzicht kreeg het kampioen-
schap. In de tweede serie enkels wist alleen Pjotr te winnen, waardoor de stand op 4-3 kwam.

Het kampioenschap was binnen en dat was voor Levi het signaal om zijn laatste tegenstander
de oren te wassen. Met verzorgd spel wist hij de wedstrijd naar zijn hand te zetten.

Fabian mocht de wedstrijd afmaken, maar kwam helaas tekort. De einduitslag 5-5 was daar-
mee een redelijke weergave van de krachtsverhoudingen.

En de coaches? Die wisten dat onze jongens kampioen zouden worden. Klotsende oksels, een
pakje kauwgom kauwen en de rust bewaren. Dat was hun bijdrage aan deze laatste wedstrijd.

Kaj Munk
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Volgende keer verwacht...

n Verslag nieuwjaarsreceptie?

n Verslag van het oliebollentooernooi?

n Wist u dat....?

n Verslag van het Jan Ubels toernooi?

n Verslag van de nominaties van de sporters?

n Verslag winterwandeltocht?

n Wellicht staat uw stukje in het volgende clubblad?
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