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Gegevens

Duitse avond?

Dag van het talent?

Oliebollentoernooi?

Deodorant?

Vergadering?

Informeer eerst bij onze
adverteerders!

Redactioneel

Voor de meesten zit de zomervakantie
er al weer op en is de competitie voor

velen ook alweer aangevangen.

Alhoewel ik ook competitie speel moeten
mijn teamgenoten (Erwin, Boris en Sandra)
en non playing en non paying “teamlid”
Frans het even zonder mij stellen, aange-
zien ik de vakantie nog te goed heb.
Ik hoop dat het clubblad gedrukt en ver-
spreid is op het moment dat ik weer terug
ben van vakantie en dat ik me eindelijk eens
vol overgave kan storten op een studie die
ik al veel te lang opzij heb geschoven.

Dat mijn vakantie hoog nodig is bleek wel in
de tweede competitie wedstrijd. Na de
tweede wedstrijd te hebben verloren kwam
ik brak en totaal uitgeput aan de kant en
stuurde de aanvoerder (Erwin) me linia
recta naar de douche, zodat ik in ieder
geval de 3e wedstrijd weer fris en fruitig zou
zijn. Warempel hielp dit en wist ik de wed-
strijd in 3 games winnend af te sluiten.

In het tweede clubblad van dit jaar vinden
jullie weer allerlei gegevens, zoals het
barrooster, schoonmaakrooster en de
agenda. Van de jeugd zijn er een aantal
stukken binnen gekomen en is er ook nog
een stukje uit mei, die helaas niet meer
meekon met het vorige clubblad.
Daarnaast zijn er een aantal verslagen
geschreven en eveneens in dit clubblad te
lezen.

Ook dit keer is het weer goed te lezen dat
het bestuur en vele vrijwilligers zich de
afgelopen maanden weer enorm druk
hebben gemaakt voor onze vereniging.

In ieder geval van mijn kant hartelijke dank
hiervoor.

Veel leesplezier

Mirko Egbers

Clubblad:
Toekomst Meppers
Cluborgaan van L.T.T.C. De Toekomst
41e jaargang, nr. 2, oktober 2015

Clubgegevens:
Tafeltennisvereniging L.T.T.C. De Toekomst
Runmolenlaan 17
7241 VE  Lochem
Telefoon: 0573-256877
E-mail: info@lttcdetoekomst.nl
Website: www.lttcdetoekomst.nl

Rabobank rekening nr.: NL03RABO0108260925
t.n.v.: L.T.T.C. De Toekomst Lochem

Ereleden:
E. Eilers-Kraan J.W. Wissink
A. ten Hoopen

Lid van verdienste:
M. Egbers J.G.B van de Lande

F.P. Snijder C. Wenneker
B. Geverink-Beumer W. Wilgenhof
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Oktober 2015:
03-10 Competitie Heren 1 16:00

De Toekomst 1 - Bijmaat 1
10-10 Competitie Jeugd 1 13:00

De Toekomst 1 - FTTC 1

10-10 Competitie Heren 1 16:00
De Toekomst 1 - FvT 2

10-10 Competitie Jeugd 1 13:00
De Toekomst 1 - Hercules 1

17-10 Jeugd RangLijst Toernooi Hoorn
18-10 Jeugd B-toernooi Hoorn

27-10 Algemene Ledenvergadering
28-10 Duitse Avond (recreanten)
31-10 Competitie Heren 1 16:00

De Toekomst 1 - Kluis 1

November 2015:
01-11 Dag van het Talent (Papendal)
07-11 Competitie Heren 1 16:00

De Toekomst 1 - SKF 2
14-11 Jeugd RangLijst Toernooi Tilburg
14-11 Algemene Ledenvergadering

van de 'Club van 100'
15-11 Jeugd A-toernooi Tilburg

December 2015:
06-12 NJM ¼ Finale Almere
16-12 Oliebollentoernooi
19-12 Jeugd B-toernooi Assen
20-12 Jeugd RangLijst Toernooi Assen

2016:

09-01 Clubkampioenschappen
Senioren

16-01 Jan Ubels toernooi - Lochem

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 - 06 Pagina 13 - 14 Pagina 19 Pagina 22 Pagina 27 - 28 Pagina 35 - 36
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Van het bestuur (1)

Terugkijkend op de periode na het uitkomen van het 1e clubblad, eind mei van dit jaar, zijn
er ondanks de vakantieperiode voldoende gebeurtenissen die de aandacht verdienen.

Zo is er aan het einde van de competitie begonnen met het “verbeteren” van de nieuwe rode
vloer. Zoals vele weten gaf deze vloer enorm af waardoor schoenen voorzien werden van een
rode coating. De oplossing volgens Eputan, het bedrijf dat de vloer gelegd heeft, was het
aanbrengen van een nieuwe toplaag. Dit is gebeurd in de weken na de Keidagen zodat in de
zomermaanden en ruim voor de start van de competitie op de nieuwe vloer gespeeld kan
worden.
Helaas moeten we nu alweer concluderen dat het probleem nog steeds niet is opgelost, al
zag het er in het begin naar uit dat de vloer niet meer afgaf. Inmiddels zijn we dus weer in
gesprek over de vervolgstappen.
Als laatste onderdeel van de aanpak van de grote zaal, zijn inmiddels ook het gehandicapten-
toilet en het halletje vernieuwd. Dit inclusief een alarminstallatie op het toilet. Onze dank gaat
nogmaals uit naar Gerrit Hofland en Bert Boers voor hun geweldige inzet zodat dit alles voor
het begin van het nieuwe seizoen gerealiseerd kon worden.

Ondanks dat de competitie stil heeft gestaan gedurende de maanden tussen de clubbladen,
valt er toch opzienbarend nieuws te melden over één van onze jeugdleden. Emine Ernst
mocht in augustus deelnemen namens Nederland aan de Euro Mini Champs in Frankrijk,
oftewel het officieuze EK voor pupillen en welpen.
In een groot deelnemersveld wist Emine het te schoppen tot het hoofdtoernooi om uiteindelijk
als 18e te eindigen. Een prestatie die in jaren niet geleverd is door Nederland en om dit maar
in een perspectief te plaatsen, haar teamgenote, uitkomend in de Ere-divisie dames, eindigde
op een 25e plaats!
Namens het Bestuur willen we Emine dan ook van harte feliciteren met het behalen van dit
geweldige resultaat.

Vanuit de ALTC hebben onlangs een aantal leden deelgenomen aan het NK Paratafeltennis in
Zoetermeer. Helaas zaten er geen medailles in maar ze hebben zich wederom van hun beste
kant laten zien.

De Recreantencommissie heeft na een lastige periode, door het vertrek van een aantal
commissieleden, de draad weer enthousiast opgepakt. Inmiddels zijn er alweer verschillende
toernooitjes georganiseerd en is ook de training voor komend seizoen weer geregeld.

In de vorige uitgave van De Meppers is al gemeld dat er bestuursfuncties vrij zijn.
De functies van voorzitter en secretaris worden momenteel nog ad interim bekleed door
Dienke en Bert. We zijn dus naarstig op zoek naar een voltallig dagelijks bestuur.
Met de komende Algemene Leden Vergadering (ALV) op dinsdag 27 oktober hopen wij be-
halve op een goede opkomst van de leden ook dat zich kandidaten zullen aanmelden voor
één van deze functies.
Uitnodiging en nadere bijzonderheden volgen binnenkort.
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Van het bestuur (2)

Ook nu willen we jullie meenemen in hetgeen we allemaal aan het doen zijn en gedaan heb-
ben.

Misschien is het daarom wel goed om een overzicht van een aantal van deze zaken:

- Verbouwing halletje en gehandicaptentoilet is gerealiseerd
- Laklaag over de donkerblauwe muur om afgeven te voorkomen
- Aanpak rode vloer gerealiseerd en wederom een punt van actie geworden
- Website is ,afgezien van een Nieuwsrubriek, up-to-date
- Invoering Veilig sporten gerealiseerd
- Aanpak voorraadhok kantine (warmtereductie)
- Sponsorcontracten updaten / uitbreiden
- Contact met gemeente over overlast speeltuin
- Up-to-date maken huisregels, statuten en huishoudelijk reglement
- Commissie werkzaamheden en ondersteuning
- EHBO en AED cursussen zijn geweest
- Uitwerken communicatieplan

Dit is natuurlijk maar een korte opsomming maar het laat zien dat we als bestuur niet stil
zitten en hebben gezeten.
Aangezien hier veel tijd in gaat zitten, hopen we dat af en toe ook een beroep op jullie als
leden kunnen en mogen doen want immers samen vormen we de vereniging L.T.T.C. de
Toekomst.

Rest ons iedereen een sportief en succesvol nieuw seizoen toe te wensen.

Het bestuur van L.T.T.C. De Toekomst

Interesse in vrijwilligerswerk?
Informeer eens bij de diverse commissies.
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Eind september zal de competitietoeslag worden afgeschreven. De NTTB heeft deze
bedragen voor de najaarscompetitie verhoogd. De nieuwe bedragen zijn als volgt:

Senioren van 22,04 naar 23,54 euro.
Jeugd van 14,78 naar 15,78 euro.

Zie ook het overzicht op de website van Oost.
http://www.nttb-oost.nl/?menu=afdeling&open=contributie

Wist u datjes

Bep en haar man met de eend naar Polen zijn gereisd voor een event tijdens hun vakantie.
Dat ze daardoor nog heel beroemd zijn geworden omdat ze opnames hebben gemaakt

voor You tube. Bep haarzelf terug zag en sindsdien naast haar schoenen loopt. Iedereen dit
natuurlijk moest horen. Toos met Jan-Willem en haar man naar Engeland zijn geweest. Het
links rijden al snel wende. Allen de eerste rotonde even goed kijken was wilden ze niet gaan
spookrijden.

Laus eraan twijfelde toen Toos op vakantie ging wie er nu voor Bep zorgde. Toos dacht dat ze
dit zelf wel kon. Toos Laus toch opdracht gaf af en toe een oogje in het zeil te houden. Hij dit
deed vanuit China waar hij voor de zaak aan het werk was. Het toch goed gekomen is met
Bep.

Toos en haar man voor de katten hebben  gezorgd van Laus en Gerrie toen ze op vakantie
waren. Ze nadien een etentje bij hun thuis kregen aangeboden voor de goede verzorging. Dit
ontzettend lekker was. In elk gerecht courgettes zaten uit eigen tuin.

Een cliënt van Anke Marjolein aan Toos vroeg hoe oud ze was. Toos antwoorde schat maar
eens. Dit natuurlijk gevaarlijk kan zijn. Toos tien jaar jonger werd geschat. Toos toen naast
haar schoenen liep. Bep meteen aan de cliënt vroeg wanneer ze voor het laatst bij de oogarts
was geweest.

Groetjes Bep en Toos

Competitietoeslag

Overleden Afgelast

Op 12 juli 2015 is gewaardeerd oud-lid,
Rino Knippen, thuis op 90-jarige leeftijd

overleden. We wensen zijn familie via deze
weg veel sterkte met het verlies.

Het stratentoernooi, welke op 28 augus-
tus en 4 september gehouden zou

worden, heeft helaas door de geringe
belangstelling geen doorgang kunnen
vinden.
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Jaarafsluiting  A.L.T.C. (1)

Jaarafsluiting van de gehandicapten tussen de aardbeien!

“Kom gezellig wat drinken en genieten van onze gerechtjes met verse vruchten in ons Koffie-
schuurtje”  staat er op de flyer van het familiebedrijf de Manderveense Aardbei.
Genoeg redenen voor de vrijwilligers en spelers van de gehandicaptenafdeling om hier samen
het seizoen 2014-2015 af te sluiten.

Voordat we de bus in stapten, hebben we samen in de tafeltennishal koffie met gebak gehad.
Erna Eilers nam het woord en vertelde dat we een paar mensen nog in het zonnetje gingen
zetten.
Allereerst waren dat  winnaars van drie gouden en 1 bronzen medaille tijdens de Regionale
Olympische Spelen in Groningen. Daar zijn we hartstikke trots op, dus dat verdient een groot
applaus en iets lekkers.  De winnaars zijn Geert Zeelte, Marina van der Zee, Erwin Stegeman
en Wilco Brunsveld.



oktober 2015Toekomst Meppers

9

Jaarafsluiting  A.L.T.C. (2)

Daarna werd er door Erna aangegeven dat er een nieuwe bokaal in het leven is geroepen: de
KANJER VAN DE TOEKOMST. Hij wordt gegeven aan iemand die zich zeer verdienstelijk
heeft opgesteld voor de gehandicaptenafdeling. Erna gaf aan dat er één iemand onder de
leden is die zich zeer commercieel  opstelt. Ze is goed in verkopen van producten , ‘een
kleine Jan Wissink’, zeg maar.
Daarnaast heeft ze de titel ook verdiend omdat ze één van de leden is die vanaf het begin af
aan lid is, dus alweer 30 jaar!!  Een sportieve dame en we hebben het dan over Christa Smit.
Een groot applaus en gejuich volgde voor haar.
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Jaarafsluiting  A.L.T.C. (3)

Na alle huldigingen konden we de bus in naar Manderveen. Bert en Bep probeerden achterin
nog wat vrolijke liedjes op te starten, maar kregen helaas geen bijval.  Er werd ook enigszins
getwijfeld over hun zangkansten…..

Bij binnenkomst in de Koffieschuur werden we welkom geheten door de eigenaar en kregen
we een lunch met jawel…o nee toch niet…aardbeitjes.
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Jaarafsluiting  A.L.T.C. (4)

De aardbeitjes kwamen wel iets later: samen met een bolletje ijs en slagroom. De eigenaar
liet ons een video zien over de manier waarop de plantjes gekweekt werden en vervolgens
konden degene die dat wilde zelf nog even wat plukken.

Aardig om te vermelden is dat de aardbeien niet op de grond staan, maar ruim boven de
grond hangen. Zo worden ze niet vies en zijn ze makkelijker te plukken. Die tip nemen we
mee voor ons zelf ;))
Na heeeel veeeel aardbeien gezien te hebben, kregen we nog een beschuitje met aardbeien
en konden we weer terug naar Lochem.
Daar stonden Pjotr, Rutger en Tjerk al pannenkoeken te bakken. Het werd echt druk in
dekeuken, want er werden er zóveel besteld dat op een gegeven moment het beslag op was.

Toch kon iedereen na deze culinaire dag met allerlei hapjes en drankjes tevreden en met een
volle buik naar huis.

Esther
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Opening invalidentoilet

Op 2 September 2015 vond de officiële opening van het invalidentoilet plaats. Rond acht
uur verrichtte Christa Smit de opening nadat ze allereerst de drie heren had bedankt die

dit mogelijk hadden gemaakt. Het zag er fantastisch uit. Vele uren zijn de heren bezig ge-
weest om het tot iets moois te maken. Dit was het laatste wat er ook nog in de hal moest
gebeuren dus nu is alles weer helemaal in orde. En als we het hebben over de heren dan zijn
dat Gerrit Hofland,  Bert Boers, Nico Horstman en Rob van der Zee. Nadat Christa een toe-
spraak had gehouden bood ze de drie heren een bos bloemen aan. Gerrit Hofland was er niet
maar hem werd de volgende dag de bloemen overhandigd.  De hal was versierd en voor het
toilet stond een rolstoel. Deze werd aan de kant gezet en zo kon iedereen een kijkje nemen.
Er zit zelfs een alarm in die mensen kunnen inschakelen als dit nodig is. Al met al hebben de
drie heren heel wat werk verricht. Nogmaals alle drie bedankt.

Erna Eilers

Tafeltennissen bij De Toekomst,

meer dan een sport...
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Invalbeperkingen senioren

Als Technische Commissie willen we jullie attenderen op de invalbeperkingen voor de
Najaarscompetitie Senioren 2015. Voor onze jeugd geldt geen invalbeperking.

Willen jullie bij het regelen van invallers hier alsjeblieft goed naar kijken. Dat voorkomt dat de
behaalde punten door een “ongeoorloofde” invaller uit de uitslag worden verwijderd en tevens
dat onze vereniging een boete krijgt van 11,50 euro.

Hieronder staan de invalbeperkingen.

De Toekomst10 J. Schrijver (Jan) (0237924) mag invallen in team 9 indien (G.J. Bouwmees-
ter (Jan)) ook speelt.

De Toekomst12 M. Zonneveld (Michelle) (3712208) mag invallen in team 11 indien 3979088
(M. Schepers (Marco)) en (E. Kamphuis (Erik)) ook spelen.

De Toekomst12 M. Zonneveld (Michelle) (3712208) mag invallen in team 10 indien (G.W.J.
Hofland (Gerrit)) ook speelt.

Mochten er nog vragen zijn, dan kan je je wenden tot Sander Schoolderman (Wedstrijd-
secretaris Senioren).

De Technische Commissie.
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Overgang naar de plastic bal - deel 2?!

In tegenstelling tot eerdere berichtgeving van onze kant over het spelen met de “nieuwe”
plastic bal, is door de Technische Commissie en het Bestuur besloten per 1 januari 2016

geheel over te gaan op de plastic bal.

Dit besluit is genomen met het oog op de kwaliteit van de plastic bal en de bijkomende hoge
kosten voor vele verenigingen.

Per 1 september 2015 spelen alle landelijke seniorencompetities (eredivisie t/m 3de divisie)
met de plastic bal.
De invoering voor de landelijke jeugdcompetitie, de afdelingscompetities en -toernooien wordt
voorlopig uitgesteld naar 1 januari 2016. In het najaar van 2015 zal het Hoofdbestuur de
deadline van invoering wederom bekijken en indien nodig een nieuw besluit nemen.

Voorlopig blijven wij als verenigingen dus gewoon met de celluloid bal spelen en alleen de
landelijke teams maken gebruik van de plastic bal.

Alle eerdere beslissingen betreffende de invoering van de plastic bal tijdens de A-toernooien
en de nationale evenementen georganiseerd door de NTTB blijven staan. Hieronder een
duidelijke overzicht van wanneer er wel en wanneer er niet met de nieuwe bal gespeeld zal
worden.

Overzicht van de te gebruiken bal in de periode van 1 september 2015 tot 1 januari 2016
Competities
- Landelijk heren: plastic bal
- Landelijk jongens: celluloid bal (gebruik plastic bal is toegestaan)
- Afdeling senioren:  celluloid bal (gebruik plastic bal is toegestaan)
- Afdeling jeugd: celluloid bal (gebruik plastic bal is toegestaan)

Toernooien
Plastic bal
Masters, NSM-B, NSM-C, Eredivisiecup, NTTB Beker, NJM 1/4 finale, A-jeugdranglijst-
toernooien, Jeugdmasters

Celluloid bal
NSM-D, NSM-F, B-jeugdranglijsttoernooien, Landelijke Jeugdranglijsttoernooien voor spelers
zonder licentie

Mochten er vragen zijn, wend je dan tot een lid van de Technische Commissie.



oktober 2015Toekomst Meppers

17

Teamindeling senioren najaar 2015

Toekomst 1 Zaterdag 2e divisie
3640427 F. Bruggeman
3521291 M. Adolfsen
2993518 T. Bleumink
3130498 G.J. Otten

Toekomst 2 Vrijdag Hoofdklasse
2282470 B.J.G. Klein Teeselink
3822118 G. Oudt
3623637 R. Voppel
3007718 F.W.H.M. Helmich

Toekomst 3 Vrijdag      Promotieklasse
1963463 R.P. Swaters
3820409 J.J. de Boer
3553947 B. Veenstra
3820394 J. Hofland
3816620 R.L. Carelse

Toekomst 4 Vrijdag 2e klasse
1909930 E. Driessen
2672366 M. Egbers
3590509 B. Bosch
2282488 S. Bouck

Toekomst 5 Maandag 2e klasse
3007255 J.B.H. Schoolderman
3608239 S. Beekman
3554626 R.J. van Mourik

Toekomst  6 Vrijdag 2e klasse
3961027 S. Schoolderman
3961035 M. Boot
2921286 J. Veldmaat

Toekomst 7 Vrijdag 3e klasse
3133967 H. Franssen
3061801 N. Horstman
3456103 R. Veninga
3702172 J. Wendersteyt

Toekomst 8 Vrijdag 3e klasse
2083779 J.J.J. Hoffman
2083753 R. Otten
2623765 J. Bouwmeester
2083795 R. Broeke

Toekomst 9 Vrijdag 3e klasse
3992230 G.Pot
3553997 S. Landsheer
3519799 T.J.A. Wensing

L. de Ridder

Toekomst 10 Maandag 4e klasse
108052 A. Horstman
237924 J. Schrijver
1102601 G.W.J. Hofland

Toekomst 11 Vrijdag 4e klasse
4001448 M. Schepers
3956975 J. van Zuthem
3979088 E. Kamphuis
3793165 G. Mogezomp

Toekomst 12 Vrijdag 5e klasse
4073495 B. Boers
4073487 H. Lubberdink
3133420 R.B. Jorritsma
3712208 M. Zonneveld
813209 W. Wilgenhof

Toekomst 13 Maandag 5e klasse
1956725 J.C. ten Bokkel
1789819 A. Hofland-Franssen
3061330 A. Pater

Toekomst 14 Vrijdag 6e klasse
2828226 E. Eilers-Kraan
3521233 H.J. Brinkerink
3521160 J. Stokvisch
2772344 C. Wenneker
3519799 G. Zeelte

Toekomst 15 Maandag 6e klasse
3193585 A. Enterman
3831353 A.J. Harkink
4077415 J.W. Eilers
1762697 J.G.B. van der Lande

Toekomst 16 Vrijdag 6e klasse
3993537 T.M. Bisschop
4098940 M. van der Krol
4003474 M. Nekkers
3926637 H.H. Oost
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Groep 1 week 38     14  - 20 sep
Bert Boers Jan Schoolderman
Bep Geverink Henk Lubberdink
Ronald van Mourik Wim Wilgenhof
Michelle Zonneveld Rob Jorritsma

Groep 2 week 39          21 - 27 sep
Arie Pater Cor ten Bokkel
Bennie Klein Teeselink Alie Hofland
Roland Voppel George Oudt
Frans Helmich Henk Harmsen

Groep 3 week 40        28 sep - 4 okt
Gert Mogezomp Rutger Carelse
Jeroen de Boer John van Zuthem
Brenda Veenstra Ronald Swaters
Jolanda Hofland Erik Kamphuis

Groep 4 week 41      05 -11 okt
Erwin Driessen Frank Bruggeman
Marten Adolfsen Mirko Egbers
Tom Bleumink Boris Bosch
Gerben Otten Sandra Bouck

Groep 5 week 42   12 -18 okt
Nico Horstman Gerrit Brunsveld
Joni Wendersteyt Ab Harkink
Richard Veninga Hans van de Lande

Schoonmaakindeling

Groep 6 week 43    19 -25 okt
Mark Boot Jeroen Hoffman
Jochem Veldmaat Richard Otten
Sander Schoolderman Jan Bouwmeester
Marlies Fleming Reint Broeke

Groep 7  week 44   26 okt- 1 nov
Gerrit Hofland Gerbrand Pot
Jan Schrijver Sander Landsheer
Arend Horstman Theo Wensing
Riet Pongers Lucas Ridder

Groep 8 week 45      2 - 8 nov
Marieke v/d Krol Erna Eilers
Chris Wenneker Henry Oost
Attie Vels Mathea Bisschop
Marco Schepers

Groep 9 week 46     9 - 15 nov
Dienke Geurtz Marcel Nekkers
Regina van Gemert Rien van Gemert
Marcel Groenouwe Wilma Stroeve
Bert Boers

Ter informatie;
De groepshoofden bepalen in overleg met de teamleden op welke dag(en) in de desbetref-
fende week er wordt schoongemaakt. Alle afspraken via het groepshoofd.
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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

Jochem Veldmaat 06-41838474
Frans Snijder (corrector) 0573-254961

Jeugdcommissie:
Dienke Geurtz  (voorzitter) 06-20301258
Mathilde de Groot (penningmeester) 0573-402299
Marten Adolfsen (toernooien) 06-26456241
Boris Bosch (feestactiviteiten) 0573-250145

A.L.T.C.-commissie:
Erna Eilers-Kraan (voorzitter) 0573-252703
Rob van der Zee (secretaris) 0575-521736
Gerrie Vels (penningmeester) 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

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

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

Richard Otten 01-10
Rob Snelders 02-10
Piotr Uchnanowicz 04-10
Henk Sloesarwij 06-10
Cor ten Bokkel 06-10
Dolf van Oostrum 07-10
Levi Munk 12-10
Jan Bouwmeester 14-10
Erik Ernst 18-10
Jeroen Brouwer 19-10
Dienke Geurtz 20-10
Hetty Hoffman 22-10
Crista Smit 22-10
Esther Wissink 25-10
Lars Wildenborg 25-10
Marten Adolfsen 25-10
Jeroen Hoffman 26-10
Romy Stroeve 26-10
Gerrit Brunsveld 28-10
Sander Peters 31-10

Huberto Schrijver 01-11
Herbert Smeenk 02-11
Olivier Pot 02-11
Erna Eilers-Kraan 05-11
Charlotte Enterman 09-11
Fie Hengeveld 11-11
Annie Pongers 14-11
Jan-Willem Eilers 16-11
Sander Landsheer 17-11
Gerben Otten 20-11
Gerard Nijhof 24-11
Sander Schoolderman 25-11
Gerrit Hofland 27-11
Albert tenHoopen 27-11
Jolanda Hofland 27-11
Henk Brinkerink 29-11

Sika Marijt 01-12
Jan Schrijver 02-12
Wilco Brunsveld 08-12
Mirko Egbers 09-12
Ton Knevel 12-12
Lucas Ridder 12-12
Rutger Carelse 16-12
Alie Hofland-Franssen 17-12
Liesbeth Kok 20-12

Nieuwe leden:

Rien van Gemert
D'n Goarden 20
7274 BA Geesteren

Regina van Gemert
D'n Goarden 20
7274 BA Geesteren

Lucas Ridder
Het Rieteiland 18
7207 MT Zuthpen

Tom de Ronde
Het Regelink 3
7232 HG Warnsveld

Bep Fisscher-Bonhof 21-12
Mathilde de Groot 22-12
Wilma Stroeve 23-12
Roos Kouwenhoven 24-12
Albert Enterman 25-12
Henri Wittenberg 27-12
Darjan Wamelink 28-12
Frank Bruggeman 28-12
Johan Scholten 30-12

Bedankt:
Mimi Zweers-Jansen
Remco Zieverink
Sandra Schepers
Maarten Raangs
Kevin Pan
Chris Schuiling

Siem Schulp
Graaf Adolflaan 2
7242 CE Lochem

Joni Wendersteyt
Schweitzerweg 9
7242 HN Lochem

Esther Wissink, E.A
Haverkamp 6
7242 AW Lochem

Jitske Aarsen
Jonas Kersten
Jos Jeurissen
Raymond Boesveld
Emmy Pater

Verhuisd:
Gerrie Vels-Welbergen
Noorderbleek 66-C
7241 BX Lochem

Joop Stokvisch
Francois Ballochilaan 61
7242 AM Lochem

Annie Pongers
A. Hahnweg 2
7242 EH Lochem’

Gerard Nijhof
A. Hahnweg 2
7242 EH Lochem’
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Barrooster Competitie avonden

Vrijdag 02 Oktober S. Schoolderman en M. Boot.
Zaterdag 03 Oktober B. Bosch.
Vrijdag 09 Oktober N. Horstman en R. Veninga.
Zaterdag 10 Oktober G. Hofland.
Vrijdag 16 Oktober M. Bisschops en B. Boers.
Maandag 26 Oktober F. Bruggeman.
Vrijdag 30 Oktober C. Wenneker en R. van Mourik.
Zaterdag 31 Oktober B. Veenstra.
Vrijdag 06 November G.Oudt en B. klein Teeselink.
Zaterdag 07 November J. van Zuthem.
Vrijdag 20 November R. Swaters en M.v d Krol.
Maandag 23 November J. Bouwmeester.
Vrijdag 27 November E. Driessen en J. de Boer.

Sleutel van de hal halen bij: J. Bouwmeester of A.ten Hoopen
Stalkaars 8 Lodewijklaan 9

Datum 20 tot 22 uur 22 uur tot einde Training  20.45/21.45

30/9 Mathea Bisschop Mark Boot Nico Horstman

07/10 Liesbeth Kok Gert Mogezomp Henk Franssen
14/10 Henk Franssen Marco Schepers Jaap v. Hummel
21/10 Henk Lubberdink Bert Boers Henk Franssen
28/10 Thema-Avond: DUITSE AVOND geen training

04/11 Chris Wenneker Henk Harmsen Frans Snijder
11/11 Jan Willem Eilers Albert Enterman Ronald Swaters
18/11 Marieke van de Krol Sander Schoolderman Nico Horstman
25/11 Mathea Bisschop Mark Boot Henk Franssen

02/12 Liesbeth Kok Gert Mogezomp geen training
09/12 Henk Franssen Marco Schepers geen training
16/12 OLIEBOLLENTOENOOI geen training

Mocht je onverhoopt een keer verhinderd zijn, ruil met iemand anders!! Svp. tafels en ander
materiaal opruimen enweer op de gebruikelijke plaatsen zetten. Tijdens of na de bardienst de
grijze afvalcontainer bij de paaltjes bij de oprit naar de hal zetten.

Barrooster woensdagavond
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Van Accommodatie & Beheer (1)

Het zal vrijwel niemand zijn ontgaan, opnieuw geeft de rode vloer problemen.

Dit jaar, direct na Hemelvaart is de vloer van een nieuwe toplaag voorzien nadat eerder was
gebleken dat de rode kleur van de vloer werd afgegeven op de sportschoenen.
De leverancier wist te vertellen dat na het ( kosteloos) aanbrengen van de nieuwe toplaag het
probleem uit de wereld moest zijn. Lichte afgifte gedurende de eerste weken zou kunnen,
echter na het behandelen van de vloer met de boenmachine en speciaal schoonmaak middel
zou het beter moeten worden.
Tijdens de vakantie periode is de hal vrijwel niet gebruikt voor tafeltennis, nu trainingen en
competitie weer zijn begonnen doen de problemen zich opnieuw voor.
Op dit moment wordt ook geklaagd over de gladheid van de vloer.
Al met al een bijzonder vervelende zaak voor ons niet alleen, maar ook voor bezoekers.
2e week van september is er contact opgenomen met de leverancier van de vloer, wij vragen
op korte termijn een oplossing voor dit probleem.

Invaliden toilet
Toch ook nog positief nieuws, het invaliden toilet heft een renovatie ondergaan.
Vorig jaar is vrijwel de gehele grote zaal aangepakt zonder het invalidentoilet.
Op dat moment waren wij bezig om de financiën uit verschillende bronnen beschikbaar te
krijgen.
Begin dit jaar kregen wij de toezegging van een bedrag, voldoende om te starten met de
voorbereidingen.
Eerst flink wat huiswerk om te weten wat er nodig is, welke de kosten zijn, en mogelijke
zelfwerkzaamheden.
Belangrijk hierbij is dat ook rekening gehouden dient te worden met de eisen welke horen voor
dit vertrek en specifieke doelgroep.
Zo moet worden voldaan aan vrije ruimtes rondom de toiletpot, de grootte hiervan en de
aanwezigheid van een alarmsysteem.
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Van Accommodatie & Beheer (2)

In de maand augustus  zijn een paar personen een aantal weken vrijwel iedere werkdag bezig
geweest om deze ruimte in een nieuw jasje te steken. Ook het halletje heeft een facelift
ondergaan. ( nieuw plafond en spotjes)
Begin september was het dan zover, met enig ceremonieel werd de opening verricht en
werden de vrijwilligers ( voor zover aanwezig) bedankt voor hun werkzaamheden.
Ik hoop dat wij, en dan vooral de minder validen nog lang plezier van deze mooie ruimten
zullen hebben.

Binnen het bestuur en de commissie A&B liggen al weer plannen voor een volgende renovatie
/ verbetering voor een ruimte. Ook komt het toepassen van LED verlichting in de hal weer ter
sprake. Wellicht zijn er mogelijkheden middels subsidies in het kader van energie besparing
hier iets te kunnen doen.
In een volgende uitgave van dit blad denk ik wat concreter te kunnen zijn, eerst nog wat huis-
werk maken met een aantal mensen.

Blauwe ballen,  inmiddels is de blauwe muur voorzien van een laklaag, dit moet voorkomen
dat onze tt balletjes de kleur van de muur overnemen.

Lekkage in de hal.
Het komt soms voor dat na een regenbui lekkage optreed op een bepaalde plek in de hal.
Meerdere keren is hier al door een dakdekkers bedrijf naar gekeken in de hoop dat het opge-
lost is.
Helaas is af en toe toch weer lekkage zichtbaar, niemand die weet waar het nou precies
vandaan komt. Het blijft moeilijk zo een plat dak.
Wel is een inspectie rapport opgemaakt, eindconclusie is dat het dak zich in een matige
conditie bevind. Het bestuur heeft al wel financieel rekening gehouden met vervanging van de
huidige dakbedekking in de nabije toekomst.

Aan het einde van deze bijdrage wil ik iedereen bedanken die heeft meegeholpen met de vele
werkzaamheden, zonder dat zouden wij niet zo een mooie accommodatie hebben.
Mogen we trots op zijn, gezien ook de reactie van bezoekende verenigingen of personen.
En ……  wij zoeken nog steeds mensen die willen klussen, laat maar weten. Niet allemaal
tegelijk graag!

Namens Accommodatie & Beheer,
Bert Boers.
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Seizoensafsluiting recreanten

Op woensdag 8 juli jongstleden vond de seizoensafsluiting van de recreanten plaats.
Naast dat er in toernooi getafeltenist werd, was er ook een bbq. Henry Oost, op de foto

nog droog,  bakte er lustig op los, zelfs toen de regen met bakken uit de lucht kwam.
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Uitje Club van 100 (1)

Op zaterdag 29 augustus is er een uitje van de club van 100 geweest. Helaas is hier geen
verslag van gemaakt door een vrijwilliger/deelnemer, maar... gelukkig hebben we de

foto’s nog.

Op deze en volgende pagina een impressie van deze onvergetelijke dag.

Met een oude schoolbus op weg naar doetinchem.

Het bezoek aan de mosterd-
fabriek (rechts) en vervolgens
op naar het Elvis Museum
(links)
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Uitje Club van 100 (2)

Alwaar we door Chris Wenneker
in De nieuwe Aanleg werden
toegesproken.

Vervolgens op de boot van De nieuwe aanleg en
onder het genot van een drankje en muzikale bege-
leiding richting Almen.

En daarna konden gaan genieten va een uitgebreid
koud- en warm buffet met als afsluiting een ijsbuffet.

Om vervolgens de tocht op de boot voort te zetten
richting Lochem.

Bestuurders van de Club van 100: Bedankt voor deze
fantastische dag.

Mirko Egbers
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Seizoenafsluiting met Jeugdcup op Papendal

Zaterdag 4 en zondag 5 juli vond op sportcentrum Papendal in Arnhem de Jeugdcup
plaats, het door de NTTB georganiseerde afsluitingstoernooi. Een heel weekend lang

strijden uit elke afdeling de zes beste welpen en pupillen meisjes én jongens in teamverband
met elkaar. Het team dat afdeling Oost uitzond, bestond voor een groot deel uit jonge talenten
van onze club. Te weten: Jessa, Emine, Ellen, Sara, Sika, Fabian en Jeroen. Verder deden
ook Colin en Stef mee. Zij spelen bij Swift, maar zijn ook lid van de Toekomst en trainen eens
per week hier mee. Opvallend was de deelname van Sara. Zij was met haar zes jaar veruit de
jongste deelneemster en werd daarom een paar keer gekiekt (zie foto).

ik

tafeltennis
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Emine 18de op Eurominichamps

Namens de NTTB mocht Emine mee
doen aan de Eurominichamps. Dat is

het officieuze EK voor kinderen tot 13 jaar.
Dit jaar vond het toernooi plaatst van 28 tot
en met 30 augustus in Straatsburg (Frank-
rijk).  Emine is achttiende geworden. Een
prima prestatie. Op internet kreeg ze lo-
vende woorden op www.tafeltennis.nu. Zie
hiernaast het verslag op www.tafeltennis.nu

noot van de redactie: Op de website van
NTTB-oost is ook een mooi verslag ge-
plaatst, zie de link hieronder:

http://www.nttb.nl/nieuws/13/oranje-jeugd/
emine-ernst-en-emma-van-der-zanden-bij-
beste-32-tijdens-mini-champs-2015/

Bij het officieuze Europese kampioenschap
voor pupillen en welpen in Frankrijk, dat het
afgelopen weekend werd besloten, waren er 2
Nederlandse meisjes die de aandacht op zich
vestigden.
Om te beginnen Emma v.d. Zanden, die haar
opleiding genoot bij Red Stars uit Venray en
het komende seizoen in de dames eredivisie
zal spelen bij Westa. Zij wist knap de laatste
32 te bereiken en daar via 3 verliespartijen en
2 winstpartijen een uitstekende 27e plaats te
behalen.
En nog opvallender was het optreden van
Emine Ernst, opgegroeid en opgeleid bij de
Lochemse vereniging De Toekomst, waar ze
komend seizoen in de jongens landelijk C
klasse zal spelen. Emine toonde na haar 1e
verliespartij bij de laatste 32 een geweldig
karakter en won 3x op rij, voordat ze in de
laatste ronde om plaats 17 nog een keer
verloor. Maar de 18e plaats moet heel hoog
worden ingeschat. Vorig jaar bereikte bijvoor-
beeld Karlijn van Lierop een 22e plaats bij dit
toernooi en het jaar daarvoor werd Sharon
Janssen 26e.
Deze beide meisjes supertalenten, die uiter-
aard ook al trainingen krijgen bij de nttb en de
afdelingen, lijken op de goede weg naar een
mooie tafeltennistoekomst.

Bron: www.tafeltennis.nu
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Jeugdtoernooien

De jeugd is alweer enkele weken aan het trainen en de eerste competitieronde is een feit.
Ook dit jaar kun je je weer opgeven voor diverse toernooien. Meestal nodigt Marten (onze

toernooiman) die spelers uit voor wie een toernooi bedoeld is. Een enkele keer komt het voor
dat hij de inschrijfformulieren voor een toernooi op het publicatiebord in de gang hangt.  In dat
geval zal de trainer of trainster jullie wijzen op de mogelijkheid je in te schrijven. Hieronder
volgt een overzicht van de aankomende toernooien. Dan kun je ze vast in je agenda zetten!
Misschien zijn er seniorenleden die het leuk vinden een keer mee te gaan naar een jeugd-
toernooi om te coachen. Zij kunnen zich aanmelden bij Marten 06-26456241.

17 oktober 2015 JRLT Hoorn
18 oktober 2015 B-toernooi Hoorn

14 november 2015 JRLT Tilburg
15 november  2015 A-toernooi Tilburg

6 december 2015 NJM ¼ Finale Almere

19 december 2015 B-toernooi Assen
20 december 2015 JRLT Assen

14 februari 2016 NJM ½ finale Assen

13 maart 2016 A-toernooi Den Haag

03 april 2016 ranglijstfinale

30 april 2016 NJK-B Nijmegen
01 mei 2016 NJK-A Nijmegen

04 juni 2016 NJM finale Panningen
05 juni 2016 NJM finale dag 2 Panningen
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Landelijke Welpendag

Dit jaar doen Bram, Anniek en Daniek
mee aan de landelijke welpendag in

Arnhem. We wensen ze alle drie veel
succes en plezier!

Nieuwe voorzitter

De jeugdcommissie heeft een nieuwe
voorzitter: Dienke Geurtz! Via deze

weg willen we aftredend voorzitter
Jeannette Jeurissen bedanken voor haar
inzet.

Als er een ouder het leuk vindt zich in te
zetten voor de jeugd of af en toe mee te
helpen met het organiseren van leuke
activiteiten dan kan hij of zij zich via
jeugd@lttcdetoekomst.nl aanmelden bij
jeugdcommissie.

Sparring

Wij zoeken enthousiaste senioren die
het leuk vinden om één (of twee)

keer in de week een uurtje te sparren met
de jongste jeugd. Namelijk op maandag- of
op donderdagmiddag van 16.30 tot 17.45
uur. Op dit moment hebben we Toon die
ons wekelijks assisteert, maar Toon is hier
op vakantie en gaat binnenkort weer naar
Brabant. Het zou voor de kinderen heel fijn
zijn als iemand Toon kan vervangen. Je
hoeft niet heel goed te kunnen tafeltennis-
sen. Wat wel belangrijk is, is dat je een bal
op de tafel kunt houden én het leuk vindt
met kinderen te werken. Aanmelden kan bij
Jolanda: 06-21631458.

Schuifkoning(in)

Op de donderdagavondtraining zijn we
een intern toernooi gestart om de

schuifkoning of –koningin van de toekomst
te bepalen. Een maand lang spelen we na
elke oefening een partijtje dat begint met 7-
7. Je mag alleen maar met backspin spe-
len. Dus schuiven, steken, kortleggen, de
hoeken opzoeken, het midden. Het lijkt
eenvoudig, maar het valt best tegen. De-
gene die de partij wint, krijgt een streepje
achter zijn naam. Na één avond staat
Olivier bovenaan! Benieuwd of hij zijn
koppositie weet vast te houden!
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Even voorstellen:

Jeugdteam 7: Dolf/Anniek/Daniek

Dolf van Oostrum is 14 jaar. Hij houdt van gamen, op z’n mobiel zitten én zijn vader helpen in
de autogarage. Van tafeltennis vindt hij alles leuk.
Anniek van Oostrum is 9 jaar oud. Ze speelt graag met haar vriendinnen en knuffelt regelma-
tig haar konijnen. Competitie spelen vindt ze het leukste van tafeltennis én op de training met
forehand overspelen. Sowieso is tafeltennis de leukste sport die er bestaat, aldus Anniek.
Daniek van Maurik is met 8 jaar de jongste in dit team. Zij houdt ook van spelen met vriendin-
nen, knutselt graag en leest leuke Fantasia-boeken. Het is volgens Daniek superlastig om te
zeggen wát ze nu het liefst doet met tafeltennis, trainen, competitiespelen of er naar kijken.
Eigenlijk is alles even gezellig!

het laatste nieuws het eerst bij

WWW.LTTCDETOEKOMST.NL

Op de foto: Van links naar rechts: Dolf, Daniek en Anniek
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Emine Ernst tweede op NK

Tafeltennisser Emine Ernst van LTTC de Toekomst uit Lochem is zondag 10 mei 2015 in
Nijmegen tweede geworden op het NK-A. Een knappe prestatie van de 11-jarige eerste-

jaars pupil.
Een dag eerder bereikte Ellen Mogezomp -eveneens van LTTC de Toekomst- de halve eind-
strijd van het NK-B. Met een derde plek op zak mocht Mogezomp ook zondags laten zien wat
ze waard is. En dat deed ze niet onverdienstelijk. Op het A-toernooi zorgde ze voor een kleine
stunt door de poulefase te overleven en pas in de kwartfinales te verliezen van de uiteindelijke
winnares Karlijn van Lierop uit Limburg.
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Competitieverslagen

Gisteren zijn de competities weer be-
gonnen. Ik vond het weer heel leuk

want Sika en ik had gewonnen.
Ik moest tegen jongens die waaren 9 en 11
jaar ongeveer. Maar ik heb toch gewonnen
met vijf nul!
En ik ben heel blij dat de wedstrijden zijn
begonnen, want dan kan ik weer hart knal-
len en ik wort nog beter.
Ik heb zin in de volgende wedstrijd. Tafelten-
nis is de leukste sport die er bestaat!

Sara 7 jaar

Na een vakantiestop van 6 weken is het
tafeltennis seizoen weer begonnen. De

eerste weken van trainen op maandag en
donderdag zit erop. Zaterdag 12 september
was onze eerste wedstrijd.

Wij spelen in een 4mans team:
• Jeroen Brouwer
• Tessel Boelens
• Tess Stroeve
• Romy Stroeve

De wedstrijd  begon om 10.00 uur. Tess
heeft niet meegedaan. Ze stond als wissel.
We hebben met 7-3 gewonnen. Het was
een leuke wedstrijd, met  aardige tegen-
standers. We zullen proberen deze compe-
titie nog veel meer punten te halen.

Een sportieve tafeltennis groet
Romy Stroeve
Team 5

Teamindeling jeugd najaar 2015

Toekomst 1 Landelijk C, poule F
3974371 L.J.H. Ridder
3976048 T. de Ronde
3986483 E. Ernst
3996569 J. Buijnink
4068686 S.G. Jeurissen

Toekomst 2 2e klasse, Poule B
3986849 E. Mogezomp
3992361 M.O. Pot
4011257 R. Rappard

Toekomst 3 3e klasse, Poule B
3974575 S.L. Peters
4041448 A. Appelo
4063961 P.F. Uchnanowicz

Toekomst 4 4e klasse, Poule D
3992840 F.S. Ernst
4000785 L. Munk
4109343 B.J. Jeurissen

Toekomst 5 5e klasse, Poule C
4029307 T. Boelens
4047363 R. Stroeve
4052041 T. Stroeve
4066977 J. Brouwer

Toekomst 6 Startersklasse, Poule C
4086383 S. Brouwer
4118758 S. Marijt

Toekomst 7 Startersklasse, Poule B
4129741 D. van Mourik
4131243 D.D. van Oostrum
4131251 A.M. van Oostrum
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Volgende keer verwacht...

Copy voor het clubblad
zo spoedig mogelijk

inleveren!

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

 Eindstanden najaarscompetitie 2015?

 Verslag van de jaarvergadering van de club van 100?

 Wist u dat....?

 Verslag van de jeugdactiviteiten?

 Sinterklaasavond bij de  A.L.T.C.?

 Aankondiging nieuwjaarsreceptie?

 Meer tt-nooit-grappigs, Toekomst Moppers en tt-poëzie?

 Verslag van de Algemene ledenvergadering?

 Verslag van de Duitse recreantenavond?

 Wellicht staat uw stukje in het volgende clubblad?
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