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Gegevens

Clubkampioenschappen?

Oud en nieuw?

Sinterklaas gemist?

Op dieet?

Skivakantie?

Informeer eerst bij onze
adverteerders!

Uitnodiging

Op zaterdag 2 januari 2016 vindt van 20:00
tot 24:00 uur de nieuwsjaarsreceptie

plaats in de sfeervol versierde kantine.

Uiteraard weer met een nieuwjaarstoespraak
door de voorzitter, de kampioenshuldiging, de
uitreiking 'Oliebol van het jaar' en een verras-
sende muzikale omlijsting.

 Alle leden, donateurs, sponsoren, vrijwilligers
en leden van de Club van 100 zijn van harte
welkom.

Namens het bestuur,
Chris Wenneker, secretaris

Clubblad:
Toekomst Meppers
Cluborgaan van L.T.T.C. De Toekomst
41e jaargang, nr. 3, december 2015

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

Rekeningnummer: NL03 RABO 0108 2609 25
Ten name van: L.T.T.C. De Toekomst

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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02 januari Nieuwjaarsreceptie 20:00
06 januari Bedrijventoernooi

optionele oefenavond 20:15
09 januari Clubkampioenschappen

jeugd
10 januari Clubkampioenschappen

senioren 10:00
14 januari Bedrijventoernooi

1e ronde 20:15
16 januari Jan Ubels Toernooi
21 januari Bedrijventoernooi

2e ronde 20:15
28 januari Bedrijventoernooi

 3e ronde 20:15
28 januari Competitie heren 1

Toekomst 1 - HTC 2 16:00

04 februari Bedrijventoernooi
4e ronde 20:15

07 februari Puzzeltocht
met een drankenpost
en een maaltijd na afloop

27 februari Competitie jeugd 1
Toekomst 1 - Argus 1 13:00

27 februari Competitie heren 1
Toekomst 1 - Veluwe 1 16:00

28 februari  'Glow in the dark' toernooi
voor de jeugd 10:00

28 februari 'Glow in the dark' toernooi
voor mindervaliden 13:00

28 februari 'Glow in the dark' toernooi
voor senioren 19:00

05 maart Competitie jeugd 1
Toekomst 1 - Emmen 1 13:00

12 maart Competitie heren 1
Toekomst 1 - De Brug 1 16:00

19 maart NK, dag 1, Landstede
Sportcentrum, Zwolle

20 maart NK, dag 2, Landstede
Sportcentrum, Zwolle

21 maart 1e Clubblad van 2016 bij de
drukker

Memo
De advertentie-pagina's zijn in deze versie niet opgenomen, met het gevolg dat de pagina- nummering onderaan de bladzijde soms "verspringt".De advertentiepagina's stonden op : Pagina 15, 16 Pagina 25, 26 Pagina 31 Pagina 34 Pagina 39, 40 Pagina 47, 48



december 2015Toekomst Meppers

3

Even voorstellen, uw nieuwe voorzitter

Hoewel de meeste mensen mij wel zullen kennen, wil ik
mij toch graag even aan iedereen voorstellen. Mijn naam

is Ronald Swaters en sinds de Algemene Ledenvergadering
van 27 oktober jl. de nieuwe voorzitter van deze prachtige
vereniging.

Op 10 juli 1972 ben ik in Zutphen geboren maar ik heb na-
genoeg mijn gehele jeugd in Lochem gewoond. Ik ben in-
middels 15 jaar samen met Lonneke, waarvan 9 jaar ge-
trouwd en wonen we op nog geen 150 meter afstand van
de tafeltennishal.

Na mijn studie marketing aan de HEAO in Enschede ben ik gaan werken in de buitendienst van
een farmaceutisch bedrijf. Nu 17 jaar later werk ik bij 's werelds grootste farmaceut (bekend van
de blauwe pilletjes en Botox) en ben ik verantwoordelijk voor de oncologische portfolio.

Ik ben bijna 32 jaar geleden, op 11 jarige leeftijd, lid geworden van De Toekomst. In eerste
instantie alleen om mee te trainen maar na een half jaar heb ik het voetbal vaarwel gezegd om
ook competitie te kunnen spelen.
Uit al die jaren heb ik vele mooie herinneringen overgehouden maar twee springen er wel boven-
uit. Ik mocht in 1989 deel uit maken van team dat voor het eerst in de geschiedenis van onze
vereniging een kampioenschap behaalde in een landelijke competitie. Samen met Jeroen de
Boer en William van Velzen werd ik kampioen in de Landelijk C jeugdklasse, met het hoogst
aantal behaalde punten van alle landelijke klassen.
De tweede mooie herinnering is uit een recenter verleden. Samen met Erik Ernst en Paul van
de Weerthof stoomden we met 3 opeenvolgende kampioenschappen vanuit de 1e klasse door
naar de landelijke 3e divisie. Hoewel ik dat seizoen door een virusinfectie aan mijn hart, met als
gevolg ernstig hartfalen, nauwelijks heb kunnen spelen, kijk ik hier met veel plezier op terug. Op
dit moment speel ik in de Promotieklasse, in een team waar de gezelligheid voorop staat.

Hoe ben ik dan uiteindelijk voorzitter geworden?
Een jaar of vier geleden werd ik gevraagd deel uit te gaan maken van de Technische Commis-
sie. Aangezien ik vond dat het tijd werd dat ik mijn steentje ging bijdragen aan de vereniging, heb
ik toegezegd. Na een aantal verschuivingen binnen de TC, schoof ik al snel door naar de plek
van voorzitter en kreeg zodoende ook meer te maken met het bestuur. De vraag of ik geïnteres-
seerd was toe te treden tot het bestuur liet niet lang op zich wachten. Dit heb ik twee jaar lang
afgehouden i.v.m. tijdgebrek maar in 2014 toch de stap gewaagd. Gedurende dit eerste jaar
werd het voorzitterschap ad interim ingevuld door Dienke Geurtz, die te kennen had gegeven dit
niet langer dan een jaar te doen. De rest kunnen jullie zelf invullen.

Op 27 oktober hebben jullie het vertrouwen in mij uitgesproken door mij als voorzitter te kiezen,
waarvoor mijn hartelijke dank. Bij deze beloof ik mijn uiterste best te doen de verwachtingen
waar te maken. Ik ben er dan ook van overtuigt dat ik samen met mijn medebestuursleden de
kans heb een verstandig en daadkrachtig team te vormen wat nodig is om deze mooie vereni-
ging te besturen.

Ronald Swaters, uw nieuwe voorzitter
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Van het bestuur (1)

Dit heeft meteen zijn vruchten afgeworpen
aangezien door het snelle en adequate ingrij-
pen van Boris Bosch tijdens een uitwedstrijd
bij Torenstad, hij het leven van een lid van deze
vereniging heeft weten te redden na een hart-
stilstand. Boris, nogmaals hulde.

De afgelopen maanden hebben vooral in het
teken gestaan van de kantine. Niet zozeer de
kantine zelf maar wel naar het zoeken van
oplossingen om de warmte te reduceren in
het voorraadhok. Ook wordt er onderzocht of
het haalbaar is om de inrichting van de keu-
ken aan te passen. Wat op dit moment nog
belangrijker is, is het hebben van een verplicht
bestuursreglement "Alcohol in sportkantine".
Momenteel wordt hier door het bestuur hard
aan gewerkt en er zal t.z.t. een Bijzondere
Algemene Ledenvergadering uitgeschreven
worden ter goedkeuring.

Ik wil jullie vragen ons hierbij te helpen. Een
belangrijk onderdeel van dit bestuurs-
reglement "Alcohol in sportkantine" is het heb-
ben van voldoende gekwalificeerde bar-
medewerkers. Graag willen we iedereen
vragen via de website van het NOC*NSF
(http://www.nocnsf.nl/iva) de Instructie Ver-
antwoord Alcohol schenken (IVA) te volgen en
het certificaat die men ontvangt naar
secretaris@lttcdetoekomst.nl te mailen.

In navolging hiervan hebben we alvast een
handleiding gemaakt voor het draaien van
bardienst tijdens jeugdwedstrijden en tijdens
alle overige momenten. Naast de uitleg over
het functioneren van de bar en de keuken,
wordt er ook aandacht besteed aan het ver-
antwoord alcoholgebruik. De handleidingen
liggen bij de bar en zullen ook op de website
geplaatst worden. Ik zou zeggen: lees ze
eens door.

Het mooiste is als je bij het uitkomen van een
nieuw clubblad alleen maar nieuws te vertel-
len hebt. Maar wat als je met een bekend 'ge-
bed zonder eind' zit? Moet je dat verhaal nog-

De najaarscompetitie is weer achter de
rug en voor de eerste keer kruip ik in de

pen als voorzitter van deze mooie vereniging
in een reeks "Van het bestuur".

Voordat ik begin met de verrichtingen van het
bestuur wil ik graag eerst alle kampioenen
feliciteren met deze prestatie. Bij de jeugd
hadden maar liefst 3 teams een feestje te vie-
ren en bij de senioren promoveerde team 4
naar de 1e klasse. Ellen, Rico, Olivier, Bjarne,
Fabian, Levi, Sika, Sara, Mirko, Sandra, Erwin
en Boris, nogmaals van harte gefeliciteerd
namens het bestuur.

Het is alweer zo'n twee maanden geleden dat
ik tijdens de Algemene Ledenvergadering
(ALV) gekozen ben tot voorzitter en ik moet
zeggen dat ik al aardig mijn draai begin te vin-
den. Bij deze wil ik iedereen nog bedanken
voor de positieve woorden en het vertrouwen
dat ik gekregen heb na deze verkiezing. Ge-
lukkig hoef ik het niet alleen te doen en mag
ik samenwerken met zes zelfredzame en
actieve bestuursleden. Ook wil ik nogmaals
gebruik maken van de gelegenheid om
Jochem Veldmaat te bedanken voor zijn ja-
renlange inzet in het bestuur. Hoewel hij geen
deel meer uitmaakt van het bestuur, mogen
we gelukkig nog gebruik blijven maken van
zijn expertise op het gebied van o.a. de
website, sponsoring en de NTTB / Afdeling
Oost.

Inmiddels hebben we in de nieuwe samen-
stelling twee keer vergaderd en sta ik er ie-
dere keer weer versteld van wat er allemaal
geregeld moet worden. Zo krijgen we, zoals
al eens eerder geschreven, steeds meer de
maken met allerlei regelgevingen. Hierbij moet
je denken aan zaken rondom het Veilig Spor-
ten, AED, EHBO, BHV, hygiëne en alcohol-
gebruik. Gelukkig hebben veel van bovenge-
noemde zaken al goed geregeld. Onlangs
heeft er weer een EHBO-cursus plaatsgevon-
den en zijn er weer de nodige leden
gecertificeerd voor het gebruik van de AED.
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Van het bestuur (2)

maals vertellen? In dit geval denk ik van wel.
Ik wil het met jullie hebben over het terugke-
rend item: de nieuwe rode sportvloer. Net na
het uitkomen van het vorige clubblad in sep-
tember hebben er zoals vermeld weer werk-
zaamheden aan de vloer plaatsgevonden
aangezien deze nog steeds afgaf en steeds
gladder werd. Men heeft toen de bovenlaag
iets afgeschuurd en bewerkt met een blanke
matte laklaag. In eerste instantie zag het re-
sultaat er goed uit. Het afgeven van de vloer
is gelukkig voorbij maar nu lijkt het of de vloer
zichzelf polijst. Naar mate de vloer meer ge-

bruikt wordt, wordt hij dus ook gladder. Hier-
voor worden jullie reeds zichtbaar gewaar-
schuwd in de hal. Uiteraard hebben we al
weer contact opgenomen met Eputan, de le-
verancier van de vloer, om nu eindelijk na bijna
anderhalf jaar tot een finale oplossing te ko-
men. Wordt vervolgd...

Om te voorkomen dat ik nu het hele clubblad
ga volschrijven met allerlei lopende projec-
ten van het bestuur, heb ik hieronder een op-
somming gemaakt van de belangrijkste za-
ken.

• Handleiding bardienst jeugd en senioren gerealiseerd
• Invoering nieuwe plastic bal is per 1 december een feit
• Organisatie nieuwjaarsreceptie
• Update van VOG-verklaringen nieuwe vrijwilligers
• Organisatie collecte Fonds Gehandicaptensport
• Aanpak voorraadhok kantine (warmtereductie)
• Planning overlegmomenten bestuur en commissies
• Sponsorcontracten updaten / uitbreiden
• Twee nieuwe sponsorborden gerealiseerd (Friesland/Campina en Vuurmeesters)
• Contacten leggen met nieuwe kledingsponsor
• Contact met gemeente over overlast speeltuin
• Up-to-date maken statuten en huishoudelijk reglement
• Opzet bestuursreglement “Alcohol in sportkantine”
• Commissie werkzaamheden en ondersteuning
• Pasjes AED aan gecertificeerden inmiddels uitgedeeld
• Vertegenwoordiging vereniging bij verschillende regionale vergaderingen
• Uitwerken communicatieplan (werving en promotie)

Ook nu doen we weer een beroep op jullie hulp. Mocht je goede ideeën hebben of je hulp kunnen
aanbieden, spreek dan gerust een bestuurslid aan. Want uiteindelijk is de vereniging van ons
allemaal!

Rest mij iedereen hele fijne kerstdagen te wensen en een voorspoedig en vooral sportief 2016.

Graag heffen wij met jullie het glas tijdens de nieuwjaarsreceptie op 2 januari 2016.

Namens het bestuur,
Ronald Swaters, voorzitter
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Hierbij de notulen van de Algemene Ledenvergadering van L.T.T.C. De Toekomst welke op
dinsdag 27 oktober 2015 gehouden is in de kantine van de Jan Wissinkhal.

Aanwezig namens het bestuur
Dienke Geurtz, Gert Mogezomp, Bert Boers, Jochem Veldmaat, Jeroen Hoffman en Ronald
Swaters

Afwezig met kennisgeving
Jonn van Zuthem, Henk Brinkerink, Marco Schepers, Sandra Bouck, Wim Wilgenhof, Henry
Wittenberg, Henk Lubberdink, Roland Voppel, Frans Helmich en Esther Wissink

Aantal leden aanwezig
24 leden

1. Opening / Welkom
Voorzitter Dienke opent de vergadering om 20.15 uur en heet iedereen welkom. Alvorens de
agenda verder wordt doorgenomen, wordt melding gemaakt dat de keuze voor deze dinsdag-
avond niet optimaal is maar dat geen andere avond gevonden kon worden waarbij het voltallige
bestuur aanwezig kon zijn ( de dinsdagavond is er training en wordt de kleine zaal gebruikt door
een dansgroep). Het niet voltallig aanwezig zijn van het bestuur is bij voorgaande ALV’s gezien
als een gemis.

2. Notulen / jaarverslag van de vorige ALV
Gerrit Hofland geeft aan dat er geen aanpassing is gedaan in de notulen vorig jaar. Het betreft
een door Gerrit ingebracht punt tijdens de ALV van 2013. Op de vraag van Gert waar het om
ging, moet Gerrit het antwoord verschuldigd blijven omdat hij het zich niet meer kan herinneren.
Door Albert ten Hoopen en Mirko Egbers wordt mededeling gedaan dat zij geen jaarverslag via
de mail hebben ontvangen. Bert zegt toe deze alsnog toe te sturen. De notulen worden zonder
verder commentaar akkoord bevonden en ondertekend door Dienke (voorzitter a.i.) en Bert
(secretaris a.i.).

3. Ingekomen stukken
Alle met kennisgeving afgemelde leden worden genoemd.

4. Jaarverslag bestuur
Dienke maakt gebruik van de gelegenheid dat sinds eind september, met het realiseren van een
nieuw invalidentoilet, de gehele grote zaal met aangrenzende vertrekken is gerenoveerd. We
kunnen als vereniging weer jaren vooruit. Voor komend jaar zullen de keuken en aangrenzende
bergruimte worden verbeterd. Magdalena vraagt zich waarom er slechts zes bestuursleden
aanwezig zijn i.p.v. de benodigde zeven. Dienke antwoord dat alle bestuursleden aanwezig zijn.

5. Jaarverslagen commissies
Chris Wenneker vraagt of er overleg is geweest bij het verplaatsen van de afdelingstraining naar
Zwolle. Dit is een eenzijdige beslissing geweest van de NTTB / Afdeling Oost i.v.m. het eindigen
van de contractuele verplichtingen. Onze vereniging is hier niet in gehoord en tijdens de ALV van
de afdeling zijn we hiervan op de hoogte gesteld.

Notulen Algemene Ledenvergadering (1)
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Gerrit Hofland vraagt waarom het jeugdbestuur afgelopen jaar zo vaak van samenstelling is
veranderd. Dienke antwoordt dat hier geen oorzaak is te noemen. Belangrijk is dat de jeugd-
commissie in een nieuwe samenstelling enthousiast door zal gaan.

Alle verslagen worden goedgekeurd. De desbetreffende commissies worden bedankt voor hun
bijdrage.

6. Financieel jaarverslag 2014-2015 en begroting 2015-2016
Penningmeester Gert Mogezomp geeft een toelichting over de financiën afgelopen boekjaar. De
inkomsten en uitgaven worden van helder commentaar voorzien.

Henry Oost vraagt wat de bureaukosten inhouden. Gert legt uit dat dit o.a. kosten zijn voor
abonnementen voor TV, internet en telefonie.

Jan Wissink meldt dat onlangs met Thoma is overeen gekomen dat zij voor een periode van 5
jaar hebben bijgetekend voor sponsoring. Daarnaast maakt Gert melding dat er ook een sponsor-
overeenkomst is bereikt met Friesland Campina voor het plaatsen van een reclamebord en dat
er momenteel gesproken wordt met potentiële andere sponsoren.

Op een vraag / opmerking van Jan Wissink weet Jochem te bevestigen dat er nog een tegoed
bij Menereis openstaat voor aanschaf van materialen.

Boris Bosch merkt op dat de sponsorbijdrage voor shirts minder is en aflopend t.o.v. voor-
gaande jaren. Dit komt omdat het contract met Hoveniersbedrijf Schepers is geëindigd en er
nog geen nieuwe sponsor is gevonden voor shirts.

In het financieel overzicht is een tegoed van de recreantencommissie niet vermeld. Dit is pas in
het volgende boekjaar overgemaakt.

Er wordt ook een overzicht van de hele renovatie van de grote zaal getoond inclusief kleedka-
mers en toiletten. Het overzicht geeft een duidelijke weergave van de kosten en opbrengsten en
wanneer deze zijn gemaakt.

Er zijn verder geen vragen gesteld. Gert vraagt een applaus voor zijn vrouw Heleen die ook dit
jaar weer het financiële overzicht zo duidelijk heeft gedocumenteerd.

7. Verslag kascommissie
Als lid van de kascommissie verklaart Frank Bruggeman dat hij samen met Sandra Bouck het
financieel verslag heeft gecontroleerd en goed heeft bevonden. De kascommissie heeft de ver-
gadering verzocht het bestuur décharge te verlenen over het boekjaar 2014-2015.

8. Aanwijzing nieuw kascommissielid
Frank Bruggeman en Jolanda Hofland vormen voor komend jaar de nieuwe kascommissie.
Henk Fransen stelt zich beschikbaar als nieuw lid kascommissie.
Op woensdag 11 november heeft Henk Fransen te kennen gegeven dat hij toch geen lid van de
nieuwe kascommissie wil zijn. Richard Veninga heeft verklaart dit op zich te willen nemen onder
goedvinden van het bestuur.

Notulen Algemene Ledenvergadering (2)
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9. Vaststelling contributie
Geen contributieverhoging bij de vereniging. De afdrachten aan de NTTB ( bondsgeld en com-
petitie toeslagen) zullen wel verhoogd worden. Deze verhoging is ten tijde van de ALV echter
nog niet bekend.

Gert deelt mee dat er nagedacht wordt over een eventuele verhoging van de contributie van de
jeugd. De hoge kosten voor de jeugd in verhouding tot die van de senioren, geven een reden om
de contributie voor de jeugd nader te bekijken.

10. Bestuursverkiezingen
Dienke als voorzitter a.i. en Bert als secretaris a.i. hebben aangegeven te stoppen met deze
functie en verder te gaan als algemeen bestuurslid. Jochem Veldmaat heeft besloten na twee
termijnen in het bestuur zich i.v.m. drukke werkzaamheden niet meer verkiesbaar te stellen.

Voor aanvang van de vergadering hebben zich Ronald Swaters als voorzitter, Chris Wenneker
als secretaris en Jeroen de Boer als algemeen bestuurslid zich beschikbaar gesteld. Er hebben
zich geen tegenkandidaten gemeld.

De vergadering stemt, onder applaus, in met de voorgestelde bestuurswisselingen en Ronald,
Chris en Jeroen stellen zich kort voor.

Jeroen Hoffman bedankt Jochem namens het bestuur voor zijn jarenlange inzet binnen het
bestuur. Jochem blijft beschikbaar binnen verschillende commissies.

Het nieuwe bestuur ziet er als volgt uit;
Ronald Swaters - voorzitter
Chris Wenneker - secretaris
Gert Mogezomp - penningmeester
Jeroen Hoffman
Dienke Geurtz
Bert Boers
Jeroen de Boer

11. Rondvraag
Gerrit Hofland is niet tevreden over het functioneren van de commissies en dan met name van
werving en promotie. Dienke geeft aan dat dit in deze commissie opnieuw zal worden opgepakt.

Op de vraag van Gerrit Hofland of het bestuur vindt dat de communicatie is verbeterd, antwoordt
Bert Boers dat er door middel van periodiek overleg (4x per jaar) tussen het bestuur en de
verschillende commissies veel is verbeterd. Het is voor beide partijen beter bekend wat er zoal
speelt in het bestuur c.q. de commissies. Neemt niet weg dat dit steeds nog beter kan.

Mirko maakt een opmerking over het parkeren van auto’s buiten de parkeerplaatsen. Hij vindt dat
dit niet hoort. Graag beterschap voor degene(n) wie dit betreft. Gedurende laden en lossen is dit
uiteraard geen probleem.

Notulen Algemene Ledenvergadering (3)
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Albert te Hoopen vraagt of het toepassen van zonnepanelen voor de LTTC tot een mogelijkheid
behoord. Gert antwoord daarop dat hier over nagedacht wordt, echter met het gegeven dat
eerdaags de dakbedekking vernieuwd zal worden is dit op korte termijn niet te realiseren.
Ook het toepassen van LED verlichting zou kunnen bijdragen tot het verlagen van de energie-
rekening. Bekend is dat de prijzen van LED verlichting nog steeds dalen. We wachten op een
aantrekkelijke prijs in combinatie met mogelijke subsidies.

Henk Fransen heeft een opmerking over het grote bedrag dat wordt besteed aan de trainingen.
Namens de recreantencommissie heeft hij het afgelopen jaar aan het bestuur gevraagd of er
voor de recreanten op de woensdagavond een betaalde trainer kan worden aangesteld. Dit is
echter niet gehonoreerd. Henk houdt een sterk pleidooi om toch een trainer beschikbaar te
stellen en geeft aan dat de inloop van nieuwe leden, de begeleiding en training hiervan belangrijk
is voor de vereniging. Dit wordt met name door Ronald Swaters onderkent, daarbij zegt hij wel
dat er onderscheid moet worden gemaakt tussen recreanten en competitiespelers. De eerste
opvang van nieuwe leden, begeleiding en het leren van de basistechniek tafeltennis is iets wat
door de recreantencommissie zeker kan worden gedaan. Er ontstaat daarbij een stevige dis-
cussie. Ronald wijst erop dat de afgelopen periode door vrijwilligers trainingen zijn verzorgd en
dat het de doelstelling is dit voort te zetten. Hij geeft aan daar ondersteuning voor te bieden.
Uitbreiding van trainers uit eigen leden is een oplossing, waarbij de mogelijkheid tot het volgen
van een cursus wordt voorgesteld. Afgesproken is dat dit in een kleine groep onder leiding van
Jolanda verder wordt uitgewerkt.

Jan Wissink vraagt wanneer het contract met onze drankleverancier afloopt. Het contract loopt
in de zomer van 2016 af. Inmiddels wordt er al nagedacht over de verschillende mogelijkheden.
Het heeft de voorkeur om dit zelfstandig te regelen waarbij de vraag is wat we met de tap-
installatie gaat gebeuren.

Gerrit Hofland heeft zich gestoord dat er bij aanvang van de jeugdcompetitie niet voldoende
shirts beschikbaar waren. Deze waren toch al langer in bestelling? Jochem antwoord hierop dat
de leverancier op allerlei fronten in gebreke is gebleven waardoor de levering is vertraagd en
nog steeds geen shirts beschikbaar zijn. We zullen in de toekomst zeker niet met dezelfde
leverancier verder gaan.

Gerrit vraagt ook waarom de sponsoravond in samenwerking met de Rabobank niet is doorge-
gaan. Gert antwoordt dat dit voornamelijk door gebrek aan tijd niet door is gegaan.

Liesbeth Kok vraagt waarom de belangen van 50+ groep niet wordt gehoord door het bestuur.
Antwoord is dat dit via de recreantencommissie, waarvan zij zelf ook deel uitmaakt, kenbaar
kan worden gemaakt.

12. Sluiting
De vergadering wordt gesloten om 21:30 uur.

Namens het bestuur,
Bert Boers

Notulen Algemene Ledenvergadering (4)
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Glücklicherweise ist es trocken. Es war ein normales Schwein am Spieß. Ntje 25 kg, ge
kocht und gewürzt. Ein Brand hatte das Schwein noch grillen. Jetzt wusste mit Sicherheit,

dass das Schwein tot war. Neben dem Schwein am Spieß, legte die Würste laichen
nebeneinander, um in einem großen Topf gegessen werden. Meat genug! Auf der Außenbuffet
war auch eine Schüssel Kartoffelsalat und leckeren Curry-Sauce. Sowohl hausgemacht. Natürlich
waren auch die gebratenen Zwiebelringen vor. Als Reserve könnten auch noch Bratkartoffeln
sein....

Verslag Duitse avond (1)

Met een opkomst van ongeveer 28 mensen was de zaal redelijk gevuld. De kantine was ver-
sierd met ballonnen met kleuren van de Duitse vlag. Mike, onze ras Duitser, was ook aanwezig
en heeft zich kunnen meten met ons Duitse avond. Er zou immers een kennisquiz gegeven
worden.

Aan voorbereiding op deze avond heeft de recreantencommissie enige vergaderingen belegd.
Ideeën werden er bedacht en rollen werden verdeeld. Mathea is zelfs nog in Duitsland geweest
om boodschapjes te halen. Bij de lokale ondernemers als poelier ’t Vöske en slachterij/slagerij
Beerten zijn bestellingen gedaan. En wat dacht je van de bonte verzameling schlagermuziek
van Chris met karaoke set (met dank aan Remco).

Om de avond goed te beginnen werd een glaasje rumtopf aangeboden. Een zoete rum met
bommen van vruchten erin! Geheel in stijl werd er Warsteiner geschonken in echte bierpullen.
De avond kon beginnen....
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Verslag Duitse avond (2)

De activiteiten werden als een carrousel met Duitse spelen gespeeld in de kleine zaal. In de
carrousel werden onder andere spijkerslaan en bierpong gespeeld. Schlagermuziek stond zacht-
jes te spelen in de kantine. Ondertussen werd buiten het eten bereid. Sander, de man met de
messen, heeft het varken vakkundig ontleed. Zowel grote stukken als fijne stukken heerlijk mals
varkensvlees werden geserveerd tezamen met de braadworsten met brood en currysaus. Het
water loopt me weer in de mond...

Geheel volgens traditie werden alle tafels in een lange rij gezet om de finale te spelen. Worst op
tafel, bier op tafel, fris op tafel en een verrassing aan tafel. Speciaal uit Duitsland gekomen duo
Rudi en Stokfleisch organiseerden de finale. Een kennisquiz werd er getoond. Door tien vragen
te beantwoorden werd er uitgemaakt wie de meeste kennis had over onze buurman. De beste
drie gingen door naar de finale-opdracht. Dit drietal bestond uit Henk, Sander en Gert. De finale-
opdracht bestond uit wie het beste het “Biertje!” reclame kon imiteren. Sander heeft het “Bier-
tje!” reclame als beste te horen gegeven en kon zijn prijs in ontvangst nemen en werd meteen
uitgenodigd om de spits af te bijten bij het karaoke. “Ich bin wie du”......
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Verslag en uitslag Oliebollentoernooi

Op woensdag 16 december vond het jaarlijkse Oliebollentoernooi plaats. Deze avond stond
in het teken van het dubbel spel. Nadat de koppels, die bepaald zijn na loting waren ge-

vormd, zijn er 10 koppels even na achten begonnen aan dit toernooi.

De koppels werden ingedeeld in 2 poules van 5 koppels. Zo konden zij 4 wedstrijden spelen.
Men speelde hierbij altijd 3 games tot de 11 en werden de behaalde punten uiteindelijk bij elkaar
opgeteld.

Na de poulewedstrijden werden de finalewedstrijden gespeeld. De best gekwalificeerde gingen
voor plaats 1 en 2, de nr’s 2 van elke poule gingen voor plaats 3 en 4, enz.

Uit eindelijk werd het koppel Henk Harmsen en Richard Veninga de winnaar van het oliebollen-
toernooi 2015. Zij kregen uit handen van de orgainatie een vleespakket en een wisselbeker. De
nummers 2 gingen naar huis met een heuse kerstboom en voor de nummers 3 was er een fles
rode wijn met een harde worst.

De einduitslag is als volgt:

1 Henk Harmsen / Richard Veninga 6 Laus Halsema / Gert Mogezomp (Sandra B)
2 Vincent Heijner / Bert Boers 7 Erik Kamphuis / Henk Franssen
3 Joop Stokvisch / Mirko Egbers 8 Bep Geverink / Manja Visser
4 Henk Lubberdink / Arie Pater 9 Lienke Freriks / Rob Jorritsma
5 Gerrit Brunsveld/Erwin Driessen 10 Geert Zeelte/Chris Wenneker

Er werd de deelnemers aan het begin van de avond verteld het lootje (die bepaalde met wie je
de voorronde speelde) te bewaren en aan het einde van de avond werd uit de lootjes een win-
naar getrokken. Dat bleken Joop Stokvisch en ondergetekende te zijn die beiden een zak olie-
bollen mee naar huis mochten nemen. De oliebollen lieten zich de volgende dag in ieder geval
goed smaken door mij en een aantal collegae op het werk. Alle deelnemers kregen ook nog een
klein presentje mee naar huis, te weten een zakje met kersenbonbons.

Mirko Egbers



december 2015Toekomst Meppers

15

Datum Vroeg, van 20:00 tot 22:00 Laat, van 22:00 tot sluit
  6-jan Recreantencommissie Recreantencommissie Seizoensopening
13-jan Bert Boers Henk Lubberdink
20-jan Chris Wenneker Henk Harmsen
27-jan Jan Willem Eilers Mark Boot
  3-feb Marieke van de Krol Mathea Bisschop
10-feb Laus Halsema Albert Enterman
17-feb Liesbeth Kok Gert Mogezomp
24-feb Henk Franssen Marco Schepers
  2-mrt Bert Boers Henk Lubberdink
  9-mrt Recreantencommissie Recreantencommissie Ben Wennekerbokaal
16-mrt Chris Wenneker Henk Harmsen
23-mrt Recreantencommissie Recreantencommissie Ben Wennekerbokaal
30-mrt Jan Willem Eilers Mark Boot
  6-apr Marieke van de Krol Mathea Bisschop
13-apr Laus Halsema Albert Enterman
20-apr Liesbeth Kok Gert Mogezomp
27-apr Henk Franssen Marco Schepers
  4-mei Hal gesloten Keidagen
11-mei Bert Boers Henk Lubberdink
18-mei Chris Wenneker Henk Harmsen
25-mei Jan Willem Eilers Mark Boot
  1-jun Marieke van de Krol Mathea Bisschop
  8-jun Liesbeth Kok Gert Mogezomp
15-jun Henk Franssen Marco Schepers
22-jun Bert Boers Henk Lubberdink
29-jun Chris Wenneker Henk Harmsen
  6-jul Recreantencommissie Recreantencommissie Campingtoernooitje

Barrooster recreanten

het laatste nieuws het eerst op

WWW.LTTCDETOEKOMST.NL
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Accommodatie & Beheer

Volgend jaar loopt het 5-jarig contract met
onze energieleverancier ten einde. Het is nu
al wel duidelijk dat we met de huidige energie-
prijzen en hetzelfde energieverbruik aanzien-
lijk goedkoper uit zullen zijn. Zeker de moeite
waard om een aantal aanbiedingen aan te
vragen en naast elkaar te leggen.

Punt van aandacht blijft de ontwikkeling van
LED-verlichting. Voor ons zeker toepasbaar
en interessant. Aangezien de prijzen nog
steeds dalen is het raadzaam deze ontwik-
keling te volgen en indien mogelijk dit met een
mogelijke subsidie aan te schaffen.

In het kader van energiebesparing wordt op
dit moment stapsgewijs automatisch aan/uit
verlichting toegepast op het moment iemand
een vertrek binnenkomt. Voor met name de
kleedruimtes en toiletten is dit al geruime tijd
in gebruik. Dit zal even wennen zijn voor de
andere vertrekken. Eventueel nog aanwezige
schakelaars zullen t.z.t. worden verwijderd of
worden gemarkeerd.

Een ander plan is om op korte termijn in de
klein zaal een basisverlichting toe te passen,
identiek als in de grote zaal.

Tevens kan ik nog melden dat Jan van Loon
ons team als vrijwilliger komt versterken.
Meesten van ons zullen hem niet kennen,
maar hij is actief in het biljartclubje op de
vrijdagmiddag.

Tot slot wens ik iedereen prettige kerstdagen
en een gezond en sportief nieuwjaar.

Namens Accommodatie & Beheer,
Bert Boers

Door onze voorzitter Ronald Swaters zijn
al een aantal zaken genoemd die te ma-

ken hebben met onze sporthal. Als een rode
draad lopen de problemen met de rode vloer
door onze vereniging. Opnieuw is de vloer
weer het zorgenkindje van ons geworden. Na
het oplossen van het afgeven van de rode
kleur, hebben we nu te maken met het steeds
gladder worden van de vloer. Een situatie die
kan lijden tot blessures. Tijdelijke oplossing
voor degenen die hier last van hebben is om
de schoenzolen te bevochtigen. De klacht is
nu in behandeling, ik hoop dat dit probleem
zo snel mogelijk wordt verholpen en daarmee
voor altijd uit de wereld is.

Wat gelukkig nog geen probleem is maar wel
aandacht vraagt is de conditie van de keuken
en het aangrenzende voorraadhok. Afgelopen
periode zijn we met een klein team gestart
om te kijken hoe we kunnen verbeteren om
vervolgens mogelijk medio volgend jaar het
e.e.a. te kunnen realiseren. Van de keuken is
bekend dat een aantal zaken steeds slechter
functioneren; deuren van het keukenblok lo-
pen moeilijk, kastdeurtjes hangen uit de schar-
nieren, afzuigkap werkt slecht, frituur-
omgeving kan beter, enz. In de provisieruimte
staan een aantal apparaten die warmte afge-
ven in een ruimte die we eigenlijk koel willen
hebben. Dit is niet in overeenstemming met
de eisen die aan zo'n ruimte worden gesteld.
Aangezien volgend jaar het contract met onze
huidige drankleverancier afloopt doen zich
nieuwe mogelijkheden voor om voor een an-
dere opzet te kiezen. Een punt van discussie
die we jullie zeker niet willen onthouden is het
wel of niet blijven gebruiken van een tap-
installatie. Beiden hebben zo hun voor en
nadelen. Komt tijd komt raad is een gezegde.

Interesse in vrijwilligerswerk?

Informeer eens bij de diverse commissies!
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Wijziging contributie

De Nederlandse Tafeltennisbiond (NTTB) heeft besloten om in 2016 de basiscontributie en
de competitietoeslag te verhogen.

Zoals reeds in de Algemene Ledenvergadering aangegeven is de basiscontributie een variabel
deel in onze contributie en daardoor zullen de maandelijkse afschrijvingen van de contributie
dus iets worden verhoogd.

• Senioren van 14,95 euro naar 15,06 euro per maand (omgerekend 180,70 euro per jaar).
• Jeugd van 9,95 euro naar 10,06 euro per maand (omgerekend 120,70 euro per jaar).

Mocht je ook deelnemen aan de competitie, dan zal er ook met een verhoging plaatsvinden van
de competitieafdracht aan de NTTB. Deze zal zowel in het voorjaar als in het najaar van 2016
verhoogd worden. De bedragen worden:

• Senioren in het voorjaar 24,50 euro en het najaar 25,50 euro.
• Jeugd in het voorjaar 16,20 euro en het najaar 16,70 euro.

Namens het bestuur,
Gert Mogezomp, penningmeester

Rooster van aftreden

Volgens het huishoudelijk regelement artikel 11, item 3 dient door het bestuur een rooster van
aftreden te worden opgesteld. Met ingang van woensdag 27 oktober 2015 is het volgende

rooster van aftreden van toepassing.

Jeroen Hofman   2016
Gert Mogezomp   2016
Ronald Swaters   2017
Dienke Geurtz   2017
Bert Boers   2017
Jeroen de Boer   2018
Chris Wenneker   2018

Namens het bestuur,
Chris Wenneker, secretaris
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Najaarscompetitie 2015 in beeld... (1)

Op het moment van schrijven hebben we alle teams rond en inmiddels ook ingevoerd in het
NTTB Administratie Systeem (NAS). Ieder jaar is het weer een gepuzzel maar dit jaar nam

dit extreme vormen aan. Vanuit de NTTB / Afdeling Oost wordt er strenger toezicht gehouden op
het op sterkte indelen van de teams en dat kan als gevolg hebben dat teams die al jaren samen
spelen, opgedeeld moeten worden. Elders in dit clubblad wordt dit hele verhaal uitvoeriger be-
sproken.

We realiseren ons dat het enige stof heeft doen opwaaien, maar neem van ons aan dat wij de
laatsten zijn die dat leuk vinden. Maar na het voeren van vele telefonische gesprekken en het
voeren van mailwisselingen is het ons dan toch weer gelukt. We hebben ondanks het verlies
van 7 competitiespelers, slechts één team hoeven inleveren en daar ben ik best trots op.

Dan wil ik jullie nu als lid van de Technische Commissie bijpraten over de verrichtingen van onze
teams in de competitie.

Afgelopen seizoen zijn we de competitie gestart met 15 seniorenteams in de Afdeling Oost en
één team op landelijk niveau. Het eerste team heeft na het behaalde kampioenschap in de
voorjaarscompetitie weer gespeeld op 2e divisie niveau. Verder waren we in alle klassen, be-
halve de 1e klasse, vertegenwoordigd met één of meerdere teams. Met maar liefst drie teams in
de 2e klasse was de hoop gevestigd op promotie van één van deze teams naar de 1e klasse in
de voorjaarscompetitie van 2016.

Hoe hebben de afzonderlijke teams dan gepresteerd?

Zoals de meeste mensen wel zullen weten is er een terugloop in het aantal leden van de NTTB.
Dit is helaas vooral te merken in de 6e klasse. De competitie is zo opgebouwd dat het een
piramide vormt, waardoor je in principe in elke klasse evenveel teams overhoudt. Door het
afnemende aantal leden is deze piramide nu scheef omdat er inmiddels minder teams in de 6e
klasse spelen dan in de 5e klasse in plaats van andersom.

Het bovenstaande betekende dat team 16, bestaande uit Mathea Bisschop, Marieke van de
Krol, Henry Oost en Marcel Nekkers in een poule zaten met slechts vier teams. Besloten is toen
om drie keer tegen dezelfde tegenstander te spelen, zodat men uiteindelijk toch nog op 9 wed-
strijden uitkwam. Hoewel er veel strijd werd geleverd is het helaas niet gelukt van de laatste
plaats af te komen, waarbij wel opgemerkt moet worden dat er voor het eerst in deze samen-
stelling een overwinning is geboekt! Komend seizoen zal dit team uit dezelfde spelers bestaan
en gaan we hun progressie zeker weer volgen.

Wat voor team 16 gold, gold ook voor team 15. Ook zij zaten op het eind van de competitie door
het terugtrekken van een team in een poule met nog maar 3 tegenstanders. Albert Enterman, Ab
Harkink, Hans van der Lande en youngster Jan-Willem Eilers moesten alleen Heino boven zich
dulden. Alle overige wedstrijden werden keurig winnend afgesloten. Opmerkelijk is de snelle
ontwikkeling van Jan-Willem die in zijn tweede competitie al 67% van de wedstrijden winnend
wist af te sluiten. Hij is duidelijk aan het solliciteren naar een plek in de 5e klasse.
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Najaarscompetitie 2015 in beeld... (2)

Het veertiende, uitkomend in de 5e klasse, heeft het helaas niet kunnen redden dit seizoen. Dit
team met Erna Eilers, Geert Zeelte, Chris Wenneker, Henk Brinkerink en Joop Stokvisch kan
bogen op veel ervaring in de 6e klasse. Helaas bleek de 5e klasse net te hoog waardoor ze het
komende seizoen, zij het zonder Chris en Henk maar weer met Laus, weer te bewonderen
zullen zijn in de 6e klasse.

Team 13 heeft zich knap herstelt na de laatste plaats in de voorjaarscompetitie. Door een aantal
verschuivingen van teams hebben Arie Pater, Cor ten Bokkel en Alie Hofland gelukkig ook deze
competitie in de 5e klasse kunnen spelen. Dat had een keurige handhaving tot gevolg en zelfs
een overwinning tegen de uiteindelijke nummer 2. Dat laat eens en temeer weer zien dat dit de
klasse is waarin ze thuis horen.

Nu gaan we verder met de beschouwing van onze 4e klasse teams.

Ik wil graag beginnen met ons twaalfde. Dit team bestaande uit vijf spelers, te weten Michelle
Zonneveld, Bert Boers, Willem Wilgenhof, Rob Jorritsma en Henk Lubberdink, heeft zich heel
netjes op een derde plek weten te nestelen. Het team zal na dit seizoen uit elkaar vallen aange-
zien Willem en Henk hebben aangegeven liever een klasse lager te spelen vanwege het niveau.
Ik wil nog wel even melding maken van het feit dat Henk in de laatste competitiewedstrijd geluk-
kig van de hatelijke 0% is afgegaan door een potje te winnen. We wensen beide heren komend
seizoen veel succes in de 5e klasse.

Het tweede team in de 4e klasse is team 11, bestaande uit Gert Mogezomp, Erik Kamphuis,
Marco Schepers en Jonn van Zuthem. Ook dit team heeft zich keurig weten te handhaven.
Helaas zal dit team geheel verdwijnen uit de 4e klasse. Jonn heeft besloten (voorlopig) te stop-
pen, Gert gaat naar de 3e klasse en Marco en Erik gaan komend seizoen vijfde klasse spelen.
We wensen Jonn veel wijsheid en alle overige spelers veel succes in hun nieuwe team.

Last but not least team 10. Het team dat bij elkaar opgeteld al meer dan 100 jaar competitie
speelt! Jan Schrijver, Arend Horstman en Gerrit Hofland hebben zich na 10 wedstrijden naar
een mooie derde plaats gespeeld.
Mocht je je afvragen waarom ik weet dat ze al zolang spelen. De bondsnummers van Arend en
Jan bestaan uit slechts 6 cijfers, waar al onze overige competitiespelers een bondsnummer
hebben bestaande uit zeven cijfers.  :-)

De volgende drie teams hebben afgelopen competitie in de 3e klasse gespeeld.

Team 9 met Jeroen Hoffman, Richard Otten, Reint Broeke en Jan Bouwmeester lijkt inmiddels
een vaste waarde te zijn geworden in de 3e klasse. Waar dit team in het verleden regelmatig
jojo’de tussen de derde en vierde klasse hebben ze laten zien prima mee te kunnen komen op
dit niveau. En als Richard na zijn blessure de vorm weer te pakken krijgt, zal dit alleen maar
gemakkelijker gaan worden.

Voor het achtste geldt eigenlijk hetzelfde als voor team 9. Gerbrand Pot, Sander Landsheer
samen met de nieuwkomers in het team Lucas de Ridder en Theo Wensink hebben meer
ervaring in de 4e klasse dan in de 3e klasse. Daarom is hele mooie prestatie dat zij zich keurig
hebben weten te handhaven op een gedeelde vierde plek. Afgezien van een vervelende wed-
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Najaarscompetitie 2015 in beeld... (3)

strijd bij Holten is er niet veel spannends te melden over deze competitie. Het komende seizoen
valt dit team uit elkaar. Theo gaat naar een ander 3e klasse team evenals Gerbrand. Sander
gaat 4e klasse spelen en Lucas stopt.

Team 7 had zichzelf als doel gesteld mee te spelen om het kampioenschap. Richard Veninga
laat al een aantal seizoenen zien te goed te zijn voor de 3e klasse. Voor hem zou het goed zijn
een klasse hoger te spelen. Dus met de terugkeer op het oude nest van Joni Wendersteyt werd
er zelfs een klein beetje gehoopt op een kampioenschap. Ondanks een hele sterke eerste com-
petitie van Joni werd het kampioenschap helaas op een haar naar gemist. Komend seizoen
zullen Richard, Joni, Nico Horstman samen met hun nieuwe teamgenoot Jochem Veldmaat
opnieuw een gooi doen naar het kampioenschap. Henk Franssen gaat een klasse lager spelen.

We zijn aanbeland bij onze teams in de 2e klasse. Aangezien we deze competitie maar liefst
drie teams hadden op dit niveau, werd de wens voor een team in de 1e klasse alleen maar meer
aangewakkerd. Hoe mooi zou het zijn als één van deze teams kampioen zou kunnen worden
zodat we voor het eerst sinds jaren weer op eerste klasse niveau vertegenwoordigd zouden
zijn. Dit zou tevens betekenen dat we in iedere afdelingsklasse met één of meerdere teams
spelen.

Laat me beginnen met team 6. Dit team is een mooi voorbeeld hoe je met veel spelvreugde en
training kunt opklimmen van de zesde naar de tweede klasse. Sander Schoolderman en Mark
Boot speelden vijf jaar geleden nog in de 6e klasse en zijn in een korte periode opgeklommen
naar het huidige niveau. Helaas lijkt het erop dat de tweede klasse net een stapje te hoog was.
In het begin van de competitie draaiden de heren, samen met Jochem Veldmaat, nog mee rond
de vierde plek. Deze plek is belangrijk omdat op dit niveau de nummers 5 en 6 degraderen. Maar
aan het eind van de rit was met een verschil van negen punten degradatie niet meer af te
wenden. Komend seizoen zal Jochem naar een ander team verkassen en zullen Sander en
Mark in de 3e klasse te bewonderen zijn samen met Theo Wensink.

Voor het vijfde met Sjako Beekman, Jan Schoolderman en Ronald van Mourik kan ik alleen
maar grote respect opbrengen. Dit team wat te sterk is voor de derde klasse en te kort komt in
de tweede zat ingedeeld bij teams uit Nunspeet, Dronten, Kampen en Hattem. Je zult begrijpen
dat er enige vorm van weerstand optrad toen men in de gaten kreeg dat er ongeveer 800 kilome-
ter gereden moest worden voor de uitwedstrijden! Als Technische Commissie hebben we voor
het begin van de competitie van alles geprobeerd om dit veranderd te krijgen, maar helaas.
Vanuit de “oude” afdeling IJsselstreek zijn er gewoonweg te weinig teams vertegenwoordigd op
dit niveau met als consequentie dat je ingedeeld kan worden in de “oude” afdeling Zwolle. Dit
team heeft aan den lijve mogen voelen dat het niveau in deze regio hoog is. Helaas hebben ook
zij zich niet weten te handhaven en zullen dus volgend seizoen weer in de 3e klasse spelen.
Wellicht staan over een half jaar de bloemen weer klaar.

En dan zijn we eindelijk beland bij ons enige KAMPIOENSTEAM bij de senioren. De wens op
een 1e klasse team heb ik reeds meerdere keren uitgesproken maar dat dit ook daadwerkelijk
een feit zou worden is natuurlijk grandioos.
Team 4 bestaande uit Mirko Egbers, Sandra Bouck, Erwin Driessen en Boris Bosch samen
met trainer/coach Frans Snijder hebben na een verwoede strijd met Torenstad de felbegeerde
titel weten binnen te halen.
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Najaarscompetitie 2015 in beeld... (4)

Langs deze weg nogmaals gefeliciteerd met deze prachtige prestatie. Doorslaggevend is hier-
bij de zwaarbevochten 9-1 overwinning tegen Shot’78 uit Deventer geweest. Hierdoor liep men
in de voorlaatste wedstrijd uit naar een mooie vijf punten voorsprong. In de allerlaatste wedstrijd,
die bol stond van de spanning, voldeed het behaalde gelijkspel tegen Warnsveld aangezien het
onderling resultaat met Torenstad in het voordeel was van team 4. We wensen jullie komend
seizoen heel veel succes in de 1e klasse!

Team 3, reeds jaren spelend in de Promotieklasse, had zich voor dit seizoen weten te verster-
ken met Rutger Carelse. Naast dat Rutger bij ons speelt bij de senioren, speelt hij ook bij LITAC
in Lichtenvoorde op het hoogste landelijke niveau bij de jeugd waar hij met zijn ploegmakkers
zeer eenvoudig kampioen is geworden. Komend seizoen zal hij dan ook met zijn team gaan
meedoen om de titel van Nederland in de Kampioensgroep. Rutger, nogmaals gefeliciteerd en
veel succes in de voorjaarscompetitie. Verder is er niet veel bijzonders te melden over de ver-
richtingen van dit team. Het team is op een keurige 6e plek geëindigd en zal dus ook de ko-
mende competitiehelft op dit niveau spelen. Helaas heeft Jolanda Hofland door gebrek aan tijd
besloten te stoppen waardoor het team zal gaan bestaan uit Brenda Veenstra, Jeroen de Boer,
Rutger Carelse en Ronald Swaters.
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Najaarscompetitie 2015 in beeld... (5)

Na het zwaarbevochte kampioenschap in de Promotieklasse, mocht het tweede de messen
gaan slijpen voor de Hoofdklasse. Van tevoren wisten Frans Helmich, Bennie Klein Teeselink,
George Oudt en Roland Voppel dat dit een zware opgave zou gaan worden. Echter, na de
eerste 7 wedstrijden zag het er nog goed uit. Men had zich net boven de degradatiestreep weten
te positioneren. Nu was het dus zaak om in de degradatiepoule alle zeilen bij te zetten. Helaas
heeft men degradatie niet weten af te wenden. Met drie opeenvolgende nederlagen eindigden de
mannen van team 2 uiteindelijk op een voorlaatste plaats. Komend seizoen zullen ze weer op
hetzelfde niveau spelen als team 3.

Als laatste aandacht voor ons vaandelteam, team 1. Na het overtuigende kampioenschap in de
3e divisie mochten Marten, Tom, Frank en Gerben hun kunsten laten zien in de 2e divisie. Vele
uren van training zijn er in gestoken om mee te kunnen komen op dit niveau. Natuurlijk moeten
ook de overige omstandigheden meezitten. En daar gaat het mis. Door een verandering in de
opzet van de eredivisie heeft er na de najaarscompetitie een versterkte degradatie plaatsgevon-
den. Dit had tot gevolg dat ons eerste ingedeeld werd bij Bijmaat en VVV, beide degradanten uit
de 1e divisie. Om een lang verhaal kort te maken, ondanks de zichtbare groei in niveau zijn de
mannen als laatste geëindigd in hun poule.
Zoals ik het hier verwoord, lijkt het net alsof het een kansloze missie is geweest. Dat was het
zeer zeker niet. Er werd in de allerlaatste wedstrijd afgereisd naar Rotterdam met in de ge-
dachte dat minimaal 6 punten voldoende zijn om zich veilig te spelen. Nadat de rook was opge-
trokken stond er helaas voor de onzen een 5-5 op het scorebord.  Aan het eind van de rit kwam
men dus slechts één punt tekort voor lijfsbehoud.
Ik hoop dat we snel weer een kampioenschap van dit team mogen vieren omdat we van mening
zijn dat ze zeker thuishoren in de 2e divisie.

Concluderend: met slecht één kampioensteam en vier degradanten moeten we terug kijken op
een minder geslaagd seizoen. Echter na een seizoen met veel kampioenen loop je dit risico en
is het dus ook niet zo verwonderlijk.
Wel hebben we eindelijk een plek in de 1e klasse weten te bemachtigen door het kampioen-
schap van team 4, echter met de degradatie van team 5 en 6 zullen we in de voorjaarscompetitie
niet vertegenwoordigd zijn in de tweede klasse. En zo blijft er altijd wel iets te wensen over... Als
Technische Commissie zijn we in ieder geval erg tevreden over de opbouw qua niveau binnen
onze vereniging.

Ik wil eindigen met het nogmaals feliciteren van onze drie jeugdteams en team 4 met het be-
haalde kampioenschap en hen heel veel succes wensen in de komende competitie op een
hoger niveau.

Uiteraard ook alle overige teams veel succes gewenst en laten we hopen dat we na komend
seizoen weer vele kampioenen mogen huldigen.

Ik wens jullie hele fijne kerstdagen en een gezond en sportief 2016.

Namens de Technische Commissie,
Ronald Swaters
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Eindstanden najaarscompetitie senioren (1)

Landelijk Heren

2e divisie - Poule C
SKF 2 10 - 69
VVV 1 10 - 68
Bijmaat 1 10 - 47
Kluis 1 10 - 39
FvT 2 10 - 39
De Toekomst 1 10 - 38

Afdelingscompetitie Senioren

Hoofdklasse - Poule A
Kampenion 1   7 - 57
De Brug 1   7 - 57
Tafelten Zwolle 2   7 - 39
ENTAC 2   7 - 36
DTV '84 1   7 - 27
De Toekomst 2   7 - 25
Effekt '74 1   7 - 25
Kampenion 2   7 - 14

Hoofdklasse - Degradatie Poule
Effekt '74 1 10 - 45
DTV '84 1 10 - 44
De Toekomst 2 10 - 33
Kampenion 2 10 - 29

Promotieklasse - Poule A
Blauw-Wit 3   7 - 49
DTS 1   7 - 46
Emmeloord 1   7 - 41
Tafelten Zwolle 3   7 - 40
DTV '84 2   7 - 39
De Toekomst 3   7 - 32
Smash '70 (H) 2   7 - 19
Rijssen 1   7 - 14

Promotieklasse - Degradatie Poule
DTV '84 2 10 - 61
De Toekomst 3 10 - 53
Smash '70 (H) 2 10 - 26
Rijssen 1 10 - 24

De Toekomst 1
F. Bruggeman (Frank) 24  11    46%
G.J. Otten (Gerben) 27  10    37%
T. Bleumink (Tom) 15    5    33%
M. Adolfsen (Marten) 24    7    29%

De Toekomst 2
F.W.H.M. Helmich (Frans) 15    8    53%
R.K. Voppel (Roland) 15    6    40%
G. Oudt (George) 15    5    33%
B.J.G. Klein Teeselink 15    3    20%

Invaller
B. Veenstra (Brenda)   3    0      0%

De Toekomst 2
R.K. Voppel (Roland)   3    2    67%
G. Oudt (George)   9    2    22%
B.J.G. Klein Teeselink   9    2    22%
F.W.H.M. Helmich (Frans)   6    1    17%

De Toekomst 3
J.J. de Boer (Jeroen) 15  11    73%
R.P. Swaters (Ronald) 15    8    53%
R.L. Carelse (Rutger)   6    3    50%
B. Veenstra (Brenda) 15    6    40%
J. Hofland (Jolanda) 12    1      8%

De Toekomst 3
J.J. de Boer (Jeroen)   9    9  100%
R.L. Carelse (Rutger)   3    3  100%
R.P. Swaters (Ronald)   6    5    83%
B. Veenstra (Brenda)   6    2    33%
J. Hofland (Jolanda)   3    0      0%
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Eindstanden najaarscompetitie senioren (2)

2e klasse - Poule B
NTC Leogang 1 10 - 81
Dronten '74 1 10 - 68
Kampenion 6 10 - 58
Smash '70 (H) 5 10 - 36
Swift (D) 3 10 - 31
De Toekomst 5 10 - 26

2e klasse - Poule C
Trias 3 10 - 73
Overa 1 10 - 52
Olst 1 10 - 52
Wijk 16 1 10 - 46
Futura 1 10 - 40
De Toekomst 6 10 - 37

2e klasse - Poule E
De Toekomst 4 10 - 64
Torenstad 2 10 - 61
Trias 4 10 - 55
Warnsveld 1 10 - 46
Shot '78 1 10 - 42
Swift (D) 4 10 - 32

3e klasse - Poule H
De Brug 7 10 - 68
Holten 2 10 - 63
DSC 1 10 - 56
Shot '78 4 10 - 39
De Toekomst 8 10 - 39
Swift (D) 8 10 - 35

3e klasse - Poule I
Olst 3 10 - 65
De Toekomst 7 10 - 62
Gorssel 1 10 - 58
Shot '78 3 10 - 54
De Veluwe 6 10 - 31
Swift (D) 7 10 - 30

De Toekomst 5
R.J. van Mourik (Ronald) 30    8    27%
S. Beekman (Sjako) 30    7    23%
J.B.H. Schoolderman (Jan) 30    6    20%

De Toekomst 6
J. Veldmaat (Jochem) 28  16    57%
S. Schoolderman (Sander) 30  11    37%
M. Boot (Mark) 26    4    15%

Invaller
R. Veninga (Richard)   3    2    67%

De Toekomst 4
B. Bosch (Boris) 30  27    90%
M. Egbers (Mirko) 27  15    56%
E. Driessen (Erwin) 30  11    37%
S. Bouck (Sandra)   3    1    33%

De Toekomst 8
G. Pot (Gerbrand) 29  14    48%
T.J.A. Wensing (Theo) 24  10    42%
L.J.H. Ridder (Lucas) 12    5    42%
S. Landsheer (Sander) 23    7    30%

De Toekomst 7
R. Veninga (Richard) 27  22    81%
J. Wendersteyt (Joni) 30  20    67%
W.N. Horstman (Nico) 24  13     54%
H.C. Franssen (Henk)   9    1     11%
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Eindstanden najaarscompetitie senioren (3)

3e klasse - Poule L
Rijssen 2 10 - 75
Swift (D) 5 10 - 55
MTC 1 10 - 53
Effekt '74 6 10 - 45
De Toekomst 9 10 - 42
Olympia (G) 3 10 - 30

4e klasse - Poule G
ZC Aktief 1 10 - 84
De Brug 13 10 - 50
De Toekomst 12 10 - 45
Vined 5 10 - 45
Swift (D) 10 10 - 44
Gelvandria 5 10 - 32

4e klasse - Poule I
SSVZ 1 10 - 83
Wijk 16 4 10 - 56
Shot '78 7 10 - 47
ETTV 2 10 - 47
De Toekomst 11 10 - 39
Torenstad 4 10 - 28

4e klasse - Poule K
Holten 3 10 - 64
Match Point 68 2 10 - 64
De Toekomst 10 10 - 51
Brookshoes 3 10 - 49
Olympia (G) 4 10 - 46
Rijssen 4 10 - 26

De Toekomst 9
R. Broeke (Reint) 27  16    59%
J.J.J. Hoffman (Jeroen) 24  11    46%
R. Otten (Richard) 15    5    33%
G.J. Bouwmeester (Jan)   9    0      0%

Invallers
J. Schrijver (Jan)   3    3  100%
T.M. Bisschop (Mathea)   3    0      0%
G.W.J. Hofland (Gerrit)   3    0      0%
H.G.J. Mogezomp (Gert)   6    0      0%

De Toekomst 12
M. Zonneveld (Michelle) 24  17    71%
B. Boers (Bert) 24  12    50%
R.B. Jorritsma (Rob) 24  10    42%
H. Lubberdink (Henk) 12    1      8%
W. Wilgenhof (Wim)   6    0      0%

De Toekomst 11
H.G.J. Mogezomp (Gert) 27  16    59%
J. van Zuthem (Jonn) 21  10    48%
M. Schepers (Marco) 24    5    21%
E. Kamphuis (Erik) 12    0      0%

Invallers
R.B. Jorritsma (Rob)   3    2    67%
A. Pater (Arie)   3    0      0%

De Toekomst 10
J. Schrijver (Jan) 30  24    80%
A. Horstman (Arend) 24  12    50%
G.W.J. Hofland (Gerrit) 30    5    17%

Invaller
R.B. Jorritsma (Rob)   6    4    67%
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Eindstanden najaarscompetitie senioren (4)

5e klasse - Poule G
Torenstad 5 10 - 74
Futura 3 10 - 63
Warnsveld 3 10 - 60
Overa 3 10 - 44
DTTC 2 10 - 33
De Toekomst 14 10 - 26

5e klasse - Poule H
Olympia (G) 5 10 - 63
Match Point 68 3 10 - 62
MTC 4 10 - 60
Effekt '74 10 10 - 49
De Toekomst 13 10 - 38
Swift (D) 12 10 - 28

6e klasse - Poule A
Heino 10   6 - 47
De Toekomst 15   6 - 33
DTV '84 9   6 - 22
MTC 5   6 - 18

6e klasse - Poule C
De Veluwe 9   9 - 77
Shot '78 11   9 - 56
Gorssel 4   9 - 27
De Toekomst 16   9 - 20

De Toekomst 14
E. Eilers-Kraan (Erna) 24    8    33%
H.J. Brinkerink (Henk)   6    2    33%
C. Wenneker (Chris) 18    5    28%
J. Stokvisch (Joop) 30    6    20%
G. Zeelte (Geert)   6    0      0%

Invallers
J.W. Eilers (Jan-Willem)   3    1    33%
A. Enterman (Albert)   3    1    33%

De Toekomst 13
A. Pater (Arie) 27  11    41%
J.C. ten Bokkel (Cor) 27  10    37%
A. Hofland-Franssen (Alie) 30  11    37%

Invaller
J.W. Eilers (Jan-Willem)   6    3    50%

De Toekomst 15
J.W. Eilers (Jan-Willem) 18  12    67%
A.J. Harkink (Ab) 15    9    60%
A. Enterman (Albert)   9    5    56%
J.G.B. van de Lande (Hans)   9    3    33%

De Toekomst 16
M. Nekkers (Marcel) 15    9    60%
T.M. Bisschop (Mathea) 27    5    19%
H.H. Oost (Henry) 12    2    17%
M. v/d Krol (Marieke) 27    3    11%
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Bestuurs- en commissieleden

Bestuur:
Ronald Swaters (voorzitter) 06-53476386
Chris Wenneker (secretaris) 06-24888669
Gert Mogezomp (penningmeester) 06-10600576
Dienke Geurtz 06-20301258
Bert Boers 06-12181775
Jeroen Hoffman 06-20137779
Jeroen de Boer 06-20548583

Wedstrijdsecretariaat:
Sander Schoolderman (senioren) 06-20401004
Erik Ernst (jeugd) 06-27843898

Kascommissie:
Frank Bruggeman 06-21715888
Jolanda Hofland 06-21631458
Richard Veninga (reserve) 06-28460765

Recreantencommissie:
Henk Franssen  (secretaris) 06-11005974
Marco Schepers (penningmeester) 06-13644812
Liesbeth Kok 0573-253146
Mathea Bisschop 06-22962518
Joop Stokvisch 06-15427697
Henry Oost 06-57214942

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

Redactie:
Mirko Egbers 06-20202797
Jochem Veldmaat 06-41838474
Frans Snijder (corrector) 0573-254961

Promotie en Wervingscommissie
Dienke Geurtz (contactpersoon) 06-20301258
Ronald Swaters 06-53476386
Mirko Egbers 06-20202797
Jochem Veldmaat 06-41838474
Jolanda Hofland 06-21631458
Gerrit Hofland 0573-251216

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

Accomodatie & Beheer:
Bert Boers (contactpersoon) 06-12181775
Rob van der Zee 0575-521736
Marco Schepers 0573-259704
Nico Horstman 0575-517667
Jan van Loon 0573-253819
Jochem Veldmaat (planning/verhuur zaal) 06-41838474

Sponsorcommissie:
Gert Mogezomp 06-10600576
Jeroen de Boer 06-20548583
Jeroen Hoffman 06-20137779
Jan Wissink 0573-252630
Jochem Veldmaat 06-41838474

ALTC-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

Jeugdcommissie:
Dienke Geurtz (voorzitter) 06-20301258
Mathilde de Groot (penningmeester) 06-52540786
Marten Adolfsen (toernooien) 06-26456241
Boris Bosch (feestactiviteiten) 06-45385262

Technische commissie:
Gerrit Hofland 0573-251216
Ronald Swaters 06-53476386
Sander Schoolderman 06-20401004
Erik Ernst 06-27843898

Jazz-gymnastiek:
Gerrie Vels 0573-257963

Vertrouwens Contact Persoon (VCP)
Wendela Vos 06-10274433

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

Interesse in vrijwilligerswerk?

Informeer eens bij de diverse commissies.
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Jarigen Ledenmutaties

Januari
Otten, B. (Bram) 01-01
Bosch, B. (Boris) 03-01
Mourik, R.J. van (Ronald) 04-01
Wissink, J.W. (Jan) 04-01
Koppejan, S.R. (Stef) 05-01
Jorritsma, R.B. (Rob) 06-01
Veninga, R. (Richard) 08-01
Boer, J.J. de (Jeroen) 09-01
Scholten Haverink, G.J. (Gerda) 11-01
Zeelte, G. (Geert) 11-01
Beening, T. (Theo) 13-01
Appelo, A. (Anouk) 20-01
Geverink-Beumer, B. (Bep) 27-01
Munk, K. (Kaj) 27-01
Schoolderman, J.B.H. (Jan) 27-01
Stegeman, H. (Hans) 28-01
Klein Wassink, B.W. (Willem) 29-01

Februari
Fransen, J.B. (Jan-Peter) 01-02
Veldmaat, J. (Jochem) 06-02
Zonneveld, J. (Jos) 07-02
Bellmann, M. (Maik) 08-02
Hoekzema, J.J. (Coby) 09-02
Holtslag, H. (Hendrika) 15-02
Oostrum, A.M. van (Anniek) 17-02
Bisschop, T.M. (Mathea) 21-02
Jonge, A. de (Bep) 26-02

Maart
Pongers, R. (Riet) 01-03
Harkink, A.J. (Ab) 06-03
Lubberdink, H. (Henk) 06-03
Vrijman, M.N. (Marniek) 07-03
Horstman, A. (Arend) 09-03
Jeurissen, S.G. (Sven) 12-03
Mourik, D. van (Daniek) 14-03
Klein Baltink, W.J. (Wim) 15-03
Korstanje, L.P. (Leendert) 24-03
Brinkerink, M. (Marian) 25-03
Ronde, T. de (Tom) 29-03
Groenouwe, M. (Marcel) 31-03

Nieuwe Leden
Patrick van Laarhoven
Meijerinkstraat 12
7211 AE  Eefde

Timo Baan
De Hillebrandink 23
7462 LP  Rijssen

Levi Heemskerk
Westerstraat 8
7462 AJ  Rijssen

Catootje Revoort
Jan Steenlaan 12
7242 DT  Lochem

Bedankt
Rien van Gemert
Regina van Gemert
Mats van Plaats
Olivier Pot
John van Zuthem

Verhuisd
Marco Schepers
Rengersweg 32
7245 NB  Laren (Gld)

Geboren

Blij en gelukkig zijn wij met de geboorte
van onze zoon en mijn broertje

Maikel
4 december 2015

Maikel is geboren om 13:52 uur
en weegt 3600 gram.

Marco, Sandra en Evelien Schepers
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Nieuwe regels voor de teamindelingen (1)

De senioren competitiespelers zullen dit jaar wellicht gemerkt hebben dat er het één en
ander is gewijzigd in de teamindeling en dat dit geleid heeft tot enig tumult. Ik wil jullie in het

kader van “transparantie” dan ook graag meenemen in hetgeen de Technische Commissie
mee te maken kreeg tijdens dit proces.

Een aantal weken voor het einde van de competitie vragen wij jullie altijd de wensen voor het
komende seizoen aan ons kenbaar te maken. De reden hiervoor is dat we het graag iedereen
naar het zin maken. Echter dit jaar is daar een nieuw bindend onderdeel bijgekomen, wat dit
proces niet vergemakkelijkt.

Als vereniging hadden we al de gewoonte de teams zoveel mogelijk naar sterkte in te delen en
daarbij werd vooral gekeken naar de teamrating en niet zozeer naar de individuele rating. Bij de
nieuwe regels is ook de individuele rating belangrijk en bindend geworden. Dit is mede veroor-
zaakt door verenigingen die moedwillig spelers en/of teams in willekeurige volgorde indeelden.

Hieronder zien jullie de correspondentie die ons is toegestuurd vanuit de NTTB / Afdeling Oost.
Lees het eens door en hopelijk begrijpen jullie dat dit systeem voorbij gaat aan het begrip “vrienden-
team” indien er groot verschil in niveau zit tussen de spelers.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wat verandert er en waarom
Voor de meeste seniorenteams zal er niets veranderen. Formeel gezien moet er namelijk al
sinds mensenheugenis op sterkte ingedeeld worden. Dit staat immers in het competitie-regle-
ment van de NTTB. In de praktijk wordt hier soms van af geweken om bijvoorbeeld vrienden-
teams mogelijk te maken en dit wordt meestal oogluikend toegestaan.

Er zijn echter verschillende seniorenteams in de competitie die hierin de grenzen van het toe-
laatbare overschrijden en veel te zwakke en/of veel te sterke spelers bevatten waardoor andere
teams geen eerlijk competitieverloop meer hebben. Competitievervalsing is de feitelijke term
maar dit geeft de betreffende teamindelingen een erg negatieve toon.

De praktijk wijst dus uit dat er duidelijkere richtlijnen moeten komen om de excessen van veel te
zwakke en/of veel te sterke spelers tegen te gaan en ervoor te zorgen dat iedereen zich meer
aan “fair play” houdt.

Een groot misverstand is dat alle teams overhoop gegooid moeten worden. Het gaat namelijk
niet om de verschillen die binnen teams aanwezig zijn. Waar het wel om gaat is het verschil in
rating (lees: sterkte) tussen de sterkste speler(s) van een team en de zwakste speler(s) van elk
hoger team (=lager genummerd team). Dit verschil mag nu maximaal 45 ratingpunten zijn.

Overal dezelfde grens van 45 punten, ongeacht de klasse
De competitiecommissie heeft na het wedstrijdsecretarissenoverleg op verzoek van de aanwe-
zigen onderzoek gedaan in de teamopgaves van de afgelopen seizoenen om te kijken welke
problemen optreden bij de voorgestelde grens van 35 punten en of de grens nog groter moest
worden of wellicht alleen groter moest worden in de laagste klassen.
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Nieuwe regels voor de teamindelingen (2)

De competitiecommissie heeft geconcludeerd dat het op dit moment logischer is de grens te
baseren op het gemiddelde verschil tussen de basisratings per klasse. Dit gemiddelde komt uit
op exact 45 punten. Na evaluatie kan deze grens eventueel bijgesteld worden voor het volgende
seizoen. Dit getal wordt dus per seizoen samen met de ratinglijst gepubliceerd.

Verder heeft het onderzoek uitgewezen dat in de laagste klassen vrijwel geen problemen optre-
den omdat de meeste verenigingen de seniorenteams hier wel correct op sterkte indelen. Om
deze nieuwe regel en vooral de toepassing daarvan voor zowel de verenigingen als de competitie-
commissie eenvoudig te houden wordt er daarom op dit moment één grens voor alle klassen
gehanteerd.

Uitzonderingen mogelijk via dispensatie
In uitzonderlijke gevallen kan er dispensatie aangevraagd worden door in NAS een duidelijke
onderbouwing bij het team te vermelden. Een geldige reden kan bijvoorbeeld een blessure zijn.
Dat Karel al jarenlang met Jan samen speelt, is geen geldige reden.

De competitiecommissie zal op de indeelavond van woensdag 16 december 2015 deze dis-
pensatie-aanvragen beoordelen en eventueel telefonisch contact opnemen met de wedstrijd-
secretaris. Zorg dus dat deze dan bereikbaar is of geef tijdig een vervanger door aan de competitie-
commissie.

Invalbeperkingen blijven bestaan
Doordat de grens van 45 punten boven de reglementaire grens van 37 punten van de inval-
beperkingen ligt, blijft het huidige systeem van invalbeperkingen bij de senioren bestaan.

Deze lijst met invalbeperkingen zal uiteraard wel korter worden doordat men nu gedwongen
wordt de seniorenteams meer op sterkte in te delen. Dit zal de toepassing van deze lijst vereen-
voudigen.

Stappenplan voor het indelen van seniorenteams
De competitiecommissie zal zo snel mogelijk na afloop van elk seizoen een actuele lijst met
gewogen ratings opstellen alsmede het grensgetal vaststellen. Het kost echter een aantal da-
gen om deze lijst met gewogen ratings op te stellen. Het streven is deze lijst uiterlijk dinsdag na
afloop van de competitie te publiceren.

Mocht u al eerder willen beginnen met de teamindelingen en deze lijst met gewogen ratings nog
niet beschikbaar zijn, dan kunt u alvast de lijst van het vorige seizoen als leidraad gebruiken. In
de meeste gevallen zal dit niet heel veel verschillen.

Hieronder de stappen die doorlopen moeten worden voor het correct indelen van de senioren-
teams conform de rating.

1. Stel de teams in concept samen en vul daarna per speler zijn/haar gewogen rating in.
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Nieuwe regels voor de teamindelingen (3)

2. Zoek de rating van de sterkste speler van elk team en vergelijk deze met de rating van de
zwakste speler van elk hoger team (=lager genummerd team).

a. Is het verschil 45 punten of minder, dan is het conform de regels.

b. Is het verschil meer dan 45 punten, dan is dit niet toegestaan en moeten één of meerdere
spelers van team gewisseld worden. Vergeet daarna niet stap 2 opnieuw te doorlopen!

3. Bereken de gemiddelde teamrating van elk team door alle gewogen ratings op te tellen en te
delen door het aantal spelers. Indien een speler geen rating heeft, zal deze niet worden
meegenomen in de berekening.

Controleer vervolgens of alle teams het juiste volgnummer hebben. Het team met de
hoogste teamrating krijgt het laagste volgnummer enzovoort. Vergeet daarbij niet stap 2
en 3 opnieuw te doorlopen als er teams gewisseld moeten worden!

Op de volgnummering geldt één uitzondering en dat is als een team kampioen is geworden.
Dan mag er voor dit team afgeweken worden van de volgnummering. Graag dit dan wel even
in NAS bij het team vermelden om misverstanden te voorkomen.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hopelijk heeft dit bovenstaande verhaal jullie enigszins duidelijk kunnen maken dat het nog moei-
lijker is om aan alle wensen te voldoen en het tumult is voortgekomen uit de regels die er be-
staan en niet uit het persoonlijk inzicht van de Technische Commissie.

Namens de Technische Commissie,
Ronald Swaters
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Teamindeling senioren voorjaar 2016

De Toekomst 1 - 3e divisie
Frank Bruggeman
Marten Adolfsen
Tom Bleumink
Gerben Otten

De Toekomst 2 - Promotieklasse
Ronald Swaters
Jeroen de Boer
Brenda Veenstra
Rutger Carelse

De Toekomst 3 - Promotieklasse
Bennie Klein Teeselink
George Oudt
Frans Helmich

De Toekomst 4 - 1e klasse
Erwin Driessen
Mirko Egbers
Boris Bosch
Sandra Bouck

De Toekomst 5 - 3e klasse
Richard Veninga
Jochem Veldmaat
Joni Wendersteyt
Nico Horstman

De Toekomst 6 - 3e klasse
Jan Schoolderman
Sjako Beekman
Ronald van Mourik

De Toekomst 7 - 3e klasse
Mark Boot
Sander Schoolderman
Theo Wensing

De Toekomst 8 - 3e klasse
Jeroen Hoffman
Richard Otten
Reint Broeke
Gert Mogezomp
Gerbrand Pot

De Toekomst 9 - 4e klasse
Jan Bouwmeester
Arend Horstman
Jan Schrijver

De Toekomst 10 - 4e klasse
Bert Boers
Michelle Zonneveld
Rob Jorritsma
Henk Franssen
Sander Landsheer

De Toekomst 11 - 5e klasse
Henk Lubberdink
Marco Schepers
Willem Wilgenhof
Erik Kamphuis

De Toekomst 12 - 5e klasse
Cor ten Bokkel
Alie Hofland-Franssen
Arie Pater

De Toekomst 13 - 6e klasse
Erna Eilers-Kraan
Laus Halsema
Joop Stokvisch
Geert Zeelte

De Toekomst 14 - 6e klasse
Albert Enterman
Ab Harkink
Hans van de Lande
Jan-Willem Eilers

De Toekomst 15 - 6e klasse
Mathea Bisschop
Marieke van der Krol
Marcel Nekkers
Henry Oost



december 2015Toekomst Meppers

39

New balls please
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Sinterklaas op bezoek bij de ALTC (1)

Woensdag 2 december bracht Sinterklaas weer een bezoek aan de ALTC met dit jaar drie
Pieten. Er was nog een leerpietje bij. Dit  jaar voor het eerst. Sinterklaas kwam op zijn

blote voeten binnen omdat hij zijn schoenen onderweg verloren was, dus zijn voeten zagen er
wel koud en blauw uit. Erg zielig voor hem!

Zoals altijd werd er wel weer volop gezongen toen Sinterklaas zijn intrede deed, dit onder bege-
leiding van Thijs en zijn moeder op de accordeon. Sinterklaas had weer het nodige opgeschre-
ven in zijn grote boek en iedereen kwam natuurlijk aan bod. Hij had zijn oor weer overal ter luister
gelegd.

En als je dan naar voren wordt geroepen en soms liever niet herinnerd wil worden aan bepaalde
dingen die je hebt gedaan, dan herinnert Sinterklaas je er wel aan. Dat overkwam ook Liesbeth
die een bepaald gebaar in de hal op een woensdagavond had gemaakt en ervan uit ging dat hij
dat niet gezien had, maar helaas. Ze moest het nog een keer demonstreren.

Tussendoor zong het kleine Pietje ook nog een liedje voor ons. Lienke moest vertellen hoe ze op
vakantie in Oostenrijk op een bank zat met vier dames en dat toen de poten eronderuit vielen en
de dames op de grond lagen. Ja vier dames is misschien ook wel veel. Maar de verzorging die
Lienke nadien kreeg was uit de kunst.

Bep moest verklaren wat voor spel ze altijd deed op de mobiel samen met Laus, want daar had
Sinterklaas nog nooit van gehoord. Hij had het over “weurdfeuten” of zoiets. Ik weet niet eens
hoe je het moet schrijven. Toch was hij wel op de hoogte van het maken van een selfie en dat
deed hij ook met Jan Peter.

Annie en Patrick hadden een mooie tekening voor hem gemaakt en Christa moest uitleggen
waarom ze was verkozen als Kei van De Toekomst wat ze vol trots deed.

Helaas moest Sinterklaas ook constateren dat Erna wat vergeetachtig was geworden omdat ze
de verjaardag van Tine Boll was vergeten die zeventig was geworden. Erna had ondertussen al
wel haar excuus aangeboden dus dat was opgelost.
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Sinterklaas op bezoek bij de ALTC (2)

Sinterklaas vond het van Gerard Nijhof een hele prestatie dat hij ondanks zijn tachtig jaar nog
steeds speelde. En zo kwam iedereen aan bod.

Sinterklaas had natuurlijk voor iedereen weer een cadeautje maar aan het einde hadden de
Pieten voor hem ook een cadeau. Dat waren nieuwe schoenen zodat hij weer warme voeten
kreeg. Onder luid gezang verliet Sinterklaas met zijn Pieten om tien uur weer de hal.

Erna Eilers
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Bedrijventoernooi

Tafeltennisvereniging De Toekomst organiseert wederom het jaarlijkse toernooi voor bedrij-
ven en organisaties uit de regio Lochem. Bij dit toernooi staat niet alleen sportiviteit, maar

ook gezelligheid hoog in het vaandel. In dit toernooi spelen mannen en vrouwen, ongeacht hun
leeftijd, met én tegen elkaar. Het is tevens een leuke manier om nieuwe contacten te leggen,
dus niet alleen goed voor de ontspanning maar ook voor uw netwerk!

Er wordt getafeltennist op de donderdagavond. De zaal is geopend vanaf 19:45 uur en de wed-
strijden vinden plaats van 20:15 tot ongeveer 22:30 uur. Na afloop bestaat de mogelijkheid om
gezellig na te borrelen in onze sfeervolle kantine.

Er wordt net als voorgaande jaren begonnen met een optionele oefenavond op woensdag 6
januari. De speelrondes vinden plaats op donderdag 14, 21 en 28 januari en 4 februari. We
spelen niet volgens een afvalsysteem, dus alle teams blijven tot het einde toe in het toernooi.

Men kan zich opgeven in teams van 3 personen. Meer spelers per team opgeven mag, u moet
dan zelf onderling het rouleren regelen. Een team mag eventueel ook samengesteld worden uit
personen van verschillende bedrijven of aangevuld worden met vrienden, partners, buren enzo-
voort. Een bedrijf of organisatie mag uiteraard ook deelnemen met meerdere teams.

Uiterste opgavedatum is woensdag 6 januari en er kunnen maximaal 16 teams meedoen.

Inschrijven kan door alle benodigde informatie naar bedrijvencompetitie@lttcdetoekomst.nl te
mailen of het inschrijfformulier naar L.T.T.C. De Toekomst, Runmolenlaan 17, 7241 VE Lochem
op te sturen. Deelname is gratis.

Voor eventuele vragen kunt u bij onderstaande contactpersonen terecht.

Graag zien we u 6 januari vanaf 20:15 uur in ons gezellige clubgebouw!

Jeroen Hoffman Henk Franssen Gert Mogezomp Jochem Veldmaat
06 - 20137779 06-11005974 06 - 10600576 06 - 41838474
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Clubkampioenschappen senioren 2016
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Erna Eilers sportvrijwilliger van 2015?

Erna Eilers is aangemeld voor de nominatie als sportvrijwilliger van 2015. Als ze wordt
genomineerd kunnen de leden van De Toekomst en anderen op haar stemmen. Hou daarom

de website van de sportverkiezing in de gaten, zodat iedereen binnenkort wellicht kan stemmen
op Erna.

www.sportverkiezinglochem.nl

Vanwaar de voordracht
In april 1984 kwamen Iet Wissink, Erna Eilers-Kraan en Bep Geverink-Beumer van tafeltennis-
vereniging De Toekomst op een idee om een afdeling aangepaste sport op te richten. Het
project werd mede mogelijk gemaakt door de NEBAS, wat tot 1992 N.I.S. heette.

Het idee van Iet, Bep en Erna werd in oktober 1984 werkelijkheid. Een grote stap in de toekomst
voor de Lochemse tafeltennisvereniging. Na 30 jaar is de afdeling aangepaste sport een begrip
geworden dat we allemaal kennen.

Inmiddels is Iet Wissink helaas overleden en zit Bep Geverink niet meer in de ALTC-commis-
sie, maar Erna Eilers is al 31 jaar de voorzitter.

Deze groep mindervaliden speelt mee met allerlei wedstrijden zoals het Jan Ubels toernooi,
voorheen het Enno Wijsbeek toernooi, een toernooi dat bestaat uit vier wedstrijddagen in de
regio Gelderland en Overijssel. Het toernooi begint altijd in januari en de laatste wedstrijd is in
april. Verder wordt er jaarlijks in mei meegespeeld in ons eigen toernooi en natuurlijk de toer-
nooien die andere verenigingen organiseren.

Een aantal spelers van deze groep mindervaliden hebben meegespeeld met de “Special
Olympics Wereld Summer Games” en zijn met veel prijzen thuis gekomen. Het aantal leden
van de ALTC is momenteel 24 spelers en een geweldige aantal van 23 vrijwilligers.

Zoals u hierboven kunt lezen heeft Erna Eilers (samen met vele vrijwilligers) er al 31 jaar voor
gezorgd dat mensen met een beperking kunnen sporten in de gemeente Lochem. Daarom
dragen wij Erna Eilers voor als vrijwilliger van Lochem.

Verkiezing
De verkiezing vindt plaats op vrijdagavond 12 februari 2016 bij zalencentrum Stegeman in La-
ren. Iedereen is welkom, maar men dient zich wel via info@sportverkiezinglochem.nl aan te
melden.

ALTC
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Nieuwe sponsor Friesland Campina

Op zaterdag 31 oktober is in onze hal onder luid applaus het reclamebord onthult van Fries-
land Campina Butter en Milkpowder uit Lochem. Namens Friesland Campina was de heer

Joost Troost aanwezig die uit handen van Gert Mogezomp als bedankje voor het mooie bord
een bos bloemen in ontvangst nam.

Vanaf nu grazen er ook koeien bij De Toekomst!

De sponsorcommissie

Schoonmaakrooster

Groep 6 (22 - 31 december)

Mark Boot
Jochem Veldmaat
Sander Schoolderman
Jeroen Hoffman
Richard Otten
Jan Bouwmeester
Reint Broeke

Groep 7  (2 - 10 januari)

Dienke Geurtz
Jan Schrijver
Arend Horstman
Gerbrand Pot
Wilma Stroeve
Sander Landsheer
Theo Wensing
Gerrit Hofland

Groep 8  (11 -17 januari)

Marieke van der Krol
Chris Wenneker
Attie Vels
Marco Schepers
Erna Eilers
Henry Oost
Mathea Bisschop
Marcel Nekkers
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Veilig sporten

Onbezorgd sporten is voor iedereen prettig en draagt bij aan betere sportieve prestaties.
Belangrijke voorwaarden daarvoor zijn dan ook (sociale) veiligheid en een vertrouwde om-

geving. Binnen onze vereniging vinden we het belangrijk dat ieder lid zich veilig voelt.

We hebben daarvoor een aantal concrete punten aangepakt. Zo hebben wij onder meer een
vertrouwenscontactpersoon (VCP) aangesteld en hebben al onze trainers en vrijwilligers die
met kinderen, jongeren en mindervaliden werken allemaal een Verklaring Omtrent het Gedrag
(VOG). Ook is onze vereniging in het bezit van een automatische externe defibrillator (AED) en
een uitgebreide BHV-verbanddoos. Deze hangen in de vergaderruimte van ons clubgebouw.

Maar een ongeluk zit in een klein hoekje, zeker tijdens het sporten. Daarom heeft  er onlangs
weer een EHBO-cursus plaatsgevonden en zijn er daarnaast weer de nodige leden gecertificeerd
voor het gebruik van de AED.

De onderstaande leden zijn in het bezit van relevante diploma's. Een actueel overzicht kan men
altijd op onze website www.lttcdetoekomst.nl vinden.

AED EHBO BHV

Erik Ernst Roland Voppel Frank Bruggeman
Albert Enterman Matthea Bisschop Marcel Groenouwe
Geert Zeelte Geert Zeelte Erna Eilers
Bert Boers Nico Horstman Erik Ernst
Mark Boot Gerda Simon Jochem Veldmaat
Richard Veninga Richard Veninga Bep Geverink
Boris Bosch Boris Bosch Chris Wenneker
Roland Voppel Gert Mogezomp
Gert Mogezomp Trees Woltjer
Esther Wissink Dienke Geurtz
Gerda Simon Johan Scholten
Trees Woltjer Erna Eilers
Nico Horstman
Frans Snijder
Dienke Geurtz
Erna Eilers
Henk Harmsen

Indien u als lid, ouder of vaste bezoeker van ons clubgebouw ook gecertificeerd bent en nog niet
op deze lijst staat, dan vernemen wij dat graag.

Namens het bestuur,
Dienke Geurtz
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Wist u dat...

... Chris in het clubblad van oktober las dat Liesbeth in december jarig is.

... dit nog wel even duurde maar dat de hele kantine alvast begon te zingen voor Liesbeth.

... er heel veel liedjes uit volle borst gezongen werden.

... Liesbeth besloot om maar gewoon naar huis te gaan.

... er sindsdien elke week voor Liesbeth gezongen wordt.

... toen het nieuwe clubblad van oktober uit was en deze in de kantine op tafel lag, dat er op de
    stamtafel nog 2 oude exemplaren van mei lagen.
... Albert Enterman 1 clubblad wilde pakken en Bep toen zei dat deze van mei (de maand) was
... Albert aan Bep vroeg of hij hem even mocht in kijken.
... Toos later ook nog het clubblad pakte en Bep weer zei dat die van mei (de maand) was.
... het voor sommigen wel moeilijk is om het verschil te begrijpen tussen mei en mij.

... Toos de hele rugleuning van de stoel afbrak.

... deze niet meer door Jan Willem gerepareerd kon worden.

... de stoel nu in de hoek van de kantine staat.

... Christa vond dat Bep bij Sinterklaas moest komen om mee naar Spanje te gaan.

... Bep de zak wel gepast heeft maar er niet in paste.

... Toos genomineerd is bij de Lochemse Sportverkiezingen als vrijwilliger van het jaar.

... we allemaal hopen dat Toos (Erna) deze titel binnen gaat slepen.

... de uitreiking op vrijdagavond 12 februari 2016 is in zalencentrum Stegeman in Laren.

... we verder iedereen een goed, gezond en sportief 2016 toe willen wensen.

Tot de volgende keer!!!

Bep en Toos

Tafeltennissen bij De Toekomst,

meer dan een sport...
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Uitje Lady’s Fun

Op zaterdag 26 september zijn we uit geweest met een heel stel dames van de Lady's Fun,
te weten; Rieky, Willemien, Linda, Jacqueline, Liesbeth, Annerein, Erna en ik. We hebben

na de middag verzamelt bij de Jan Wissink hal en zijn toen vertrokken naar....

Het uitstapje was dit keer geregeld door Annerein, Erna en ik. Alleen wij wisten waar de reis naar
toe ging. Onderweg werd er van alles geraden, soms was het goed maar meestal niet.

De eerste stop was bij kasteel Warmelo in Diepenheim. Dit was niet zo makkelijk te vinden
omdat we eigenlijk de route van te voren niet goed voorbereid hadden, maar na even zoeken
kwamen we er toch en de andere Lady's wisten toch niet waar de reis naar toe ging.

Bij kasteel Warmelo, waar zandsculpturen waren, gingen we voordat we deze gingen bekijken
eerst maar even een heerlijk kopje koffie drinken. Daarna de tuinen door. Wat waren de zand-
sculpturen mooi! En er was ook een prachtige tuin.

Omdat er in Diepenheim schuttersfeest was dat weekend kwamen er ook nog paarden en
muziek in prachtige kledij langs op het plein van kasteel Warmelo.
Toen we daar uitgekeken waren vertrokken we naar onze volgende bestemming en dat was het
Oranjemuseum. Officieel heet dat het Twents-/Oranjemuseum "Nieuwe Haghuis", ook in
Diepenheim.

We kregen eerst uitleg over de tafelindeling van de Oranjes als ze daar kwamen eten, onder
andere de plek waar Pieter van Vollenhoven moest zitten omdat hij maar een gewone burger
was. En de plek van prinses Christina bij de bediening in de keuken omdat ze nog te klein was
om met de anderen aan tafel mee te eten. Dit was allemaal erg interessant.
Er was veel Twents boerenantiek en veel Oranjecuriosa zoals herinnerings- en herdenkings-
borden, tegeltjes, glazen, lepeltjes, schilderijen, platen, munten, wandkleden en boeken over
Oranje- en/of Koningshuis en hun telgen.

Toen we hier uitgekeken waren vertrokken we naar ons laatste adres namelijk restaurant De
Zonnebloem. Riet zat daar al op ons te wachten. Hier werd deze gezellige en zonnige dag
afgesloten met een heerlijk etentje.

Voor volgend jaar staat het uitstapje van de Lady's Fun gepland op 2 juli 2016.

Bep
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Nieuws van de jeugdcommissie

De afgelopen maanden hebben voor de jeugdcommissie in het teken gestaan van de herver-
deling van de taken en openstaande punten oppakken. We willen van de jeugdcommissie

weer een goed lopende commissie maken met plannen en ideeën, maar deze ook uitvoeren.
Wil je een keer deelnemen aan een activiteit, wil je je inzetten voor de jeugd of heb je andere
ideeën? Dan kan je gerust een e-mail naar jeugd@lttcdetoekomst.nl sturen.

We zijn met de jeugd op 28 november gaan bowlen, als afsluiting van het competitieseizoen.
Eerst zijn de coaches en trainers bedankt voor hun inzet en enthousiasme d.m.v. een groot
applaus van de spelers. Daarna werden de winnaars van de competitie gehuldigd en voor alle
competitiespelers was er een medaille voor hun inzet. Daarna hebben we samen frietjes gege-
ten en zijn we gaan bowlen. Een groot succes voor jonge en oudere jeugd.

Albert, Nico, Gerrit en Alie waren he-
laas niet aanwezig, maar we willen
hun ook graag bedanken voor alle
ranja, koffie, thee, het klaarzetten van
de hal en natuurlijk de hulp bij de trai-
ningen!

Op 3 december, de laatste training
voor de Sint, hebben de kinderen iets
lekkers in hun schoen gevonden.

Naast deze activiteiten zijn we achter
de schermen in samenwerking met
de werving en promotiecommissie
druk om begin 2016 nieuwe, jonge
jeugd te werven. Er wordt een poster
ontworpen, een flyer gemaakt en een
uitnodiging voor alle kinderen van
groep 3 en 4. De jeugd is tenslotte De
Toekomst!

Ook is er voor de jeugd een nieuw
mededelingenbord in de hal. Hier
staan de toernooien op, nieuws, acti-
viteiten en de competitie-indeling.

ik

tafeltennis
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Jeugdtoernooien

In de afgelopen maanden is het nieuwe toernooi-seizoen weer van start gegaan. In het najaar
staan drie ranglijsttoernooien, twee rondes van de Nationale Jeugd Meerkampen (NJM) en de

Dag van het Talent op het programma.

Dag van het Talent (Papendal)
Op de Dag van het Talent mogen de allerjongsten mee doen aan verschillende soorten spelle-
tjes, testjes en wedstrijden waarmee men talenten probeert te ontdekken. Vanuit onze club
hebben dit jaar Daniek, Anniek en Bram hier aan meegedaan.

Ranglijsttoernooi (Hoorn)
Het eerste ranglijsttoernooi van het toernooi-seizoen was in Hoorn. Zowel in de C-categorie als
in de B-categorie deden jeugdspelers van ons mee. Tijdens het C-toernooi wist Bjarne in zijn
poule de 4e plek te veroveren en wist Sven zelfs 2e te worden in zijn poule.

Een dag later op het B-toernooi mochten Ellen, Tom en Rutger hun kunsten vertonen. Ellen
kreeg precies die tegenstanders met dat rare spelletje waar ze niet tegen wilde spelen, dus
werd Hoorn helaas niet haar toernooi.
Tom wist in de hoofdpoule de 1e plek te veroveren en zelfs door te dringen tot de kwartfinales.
Hierin moest hij het opnemen tegen zijn trainingsmaatje, Kevin Pan (van Litac). Kevin bleek de
betere en wist zelf het toernooi te winnen en de felbegeerde A-licentie binnen te halen.
Als laatste liet Rutger zien dat hij een stuk slimmer speelt dan de tegenstanders en ook meer
wapens in huis heeft om te winnen. Hij wist 1e in de poule te worden en tot de halve finale te
komen, die in een spannend gevecht helaas verloren werd van de uiteindelijke toernooiwinnaar
bij de junioren.

Nationale Jeugd Meerkampen
Zoals vaker bleek het tijdens de voorrondes in de NTTB / Afdeling Oost voor veel clubs lastig om
veel spelers te enthousiasmeren om mee te doen. Er deden echter weer veel jeugdleden van
De Toekomst mee.

Verspreid over de afdeling mochten de jeugdspelers proberen om zo hoog mogelijk te eindigen
in hun poule om mee te mogen doen aan de kwartfinales in Almere. Uiteindelijk wisten Emine,
Jessa, Ellen, Fabian en Tom zich te plaatsen voor de kwartfinales. En na wat rekenwerk van de
afdeling mochten ook Sara, Jeroen en Sika door naar de kwartfinales.

In de kwartfinales werd gestreden tegen spelers uit het hele land. De nummers 1 tot en met 3
mochten door naar de halve finales. Van onze 8 spelers zijn maar liefst 5 spelers doorgedron-
gen naar de volgende ronde. Emine, Jessa, Ellen en Tom mogen in februari 2016 de halve
finales gaan spelen. Voor Sara was dit al de halve finale en wist zich te plaatsen voor de finales!

Namens de jeugdcommissie,
Marten Adolfsen
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Op 21 november speelde De Toekomst 4 tegen de concurrent De Brug 2 uit Apeldoorn. Een
belangrijke wedstrijd, want met winst kon ons team uitlopen. De kans op kampioenschap

kon zo groter worden. In de auto op weg naar de tegenstander waren we al een beetje gespan-
nen.

We werden ontvangen door een vriendelijk meneer achter de bar. Onze tegenstander was er
nog niet. Zo konden we rustig inspelen.

Eindelijk kwamen ze opdagen. Helaas hadden ze maar twee spelers, dus moesten ze er eentje
lenen van een ander team.

De eerste wedstrijd mocht ik starten. Zoals altijd moest ik een beetje op gang komen. Ik verloor
de eerste game. De tweede game won ik met 11-0. Daarna moest ik weer een game laten
gaan. Gelukkig was ik toen warm en won ik de partij.

Bjarne wist de tweede partij te winnen, waarna ook Fabian zijn tegenstander versloeg. Fabian
en Bjarne speelden daarna een goede dubbel. Door de aanwijzingen van de coach kregen ze in
de derde game vat op het spel van de tegenstander. Ze wonnen het dubbel.

Zo stonden we ineens 4-0 voor en begonnen de volwassenen aan de zijkant heftig te rekenen.
Zouden we misschien vandaag al kampioen kunnen worden?

De vijfde partij was spannend. De tegenstander kon aardig meekomen. Dit keer lukte het me
(de vorige keer ging ik onderuit tegen deze tegenstander) om de spanning onder controle te
houden. Uiteindelijk werd het 0-3 in games.

Hoewel Fabian goed speelde, verloor hij helaas zijn tweede partij. Daarna was het voor ons
klaar. Met een 1-9 winst konden we onze spullen pakken en naar huis.

Volgens onze trainer Jolanda hadden we goed gespeeld. Alleen nog beter letten op wie er moet
serveren. Dat ging namelijk nog wel eens mis.

Door deze ruime overwinning is er nog maar één team dat ons in kan halen, Trias. Het team van
Trias won ook met 9-1 en daardoor staan we nog steeds 9 punten los van hen. Volgende week
spelen we tegen De Veluwe. Dan hebben we aan twee punten genoeg voor het kampioen-
schap. Het wordt dus nog spannend!

Levi Munk

We maken het spannend!
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Dag van het Talent
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Spreekbeurt en tafeltennisles
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De najaarscompetitie 2015 is inmiddels ten einde en heeft bij de jeugd drie kampioensteams
opgeleverd. Hieronder de jeugdteams welke kampioen zijn geworden.

De Toekomst 2, uitkomende in de 2e klasse - Poule B. Dit team bestaat uit Rico Rappard, Ellen
Mogezomp en Olivier Pot.

Toekomst 4 bestaande uit Levi Munk, Fabian Ernst en Bjarne Jeurissen wist kampioen te wor-
den in de 4e klasse - Poule D.

Najaarskampioenen bij de jeugd

In de Startersklasse - Poule C kwam De Toekomst 6 uit. Dit team wist overtuigend kampioen te
worden. Het team bestaat uit Sika Marijt en Sara Brouwer. Zij wisten 19 van de 20 wedstrijden
winnend af te sluiten.
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Zomerse winterstage

In november mocht ik met de NTTB mee naar een trainingsstage in Porto in Portugal. Gewel-
dig natuurlijk. Helemaal omdat de temperaturen daar nog zomers waren, 20 graden! Al miezerde

het de eerste dagen wel.

Emine vertrekt

In de voorjaarscompetitie komt Emine Ernst
niet meer uit voor onze vereniging. Ze gaat

spelen bij VTV in Nieuwegein. Deze vereni-
ging heeft samen met TTV Drivers een team
in de landelijke Kampioensgroep. Emine blijft
op maandagavond nog wel gewoon met de
groep in Lochem trainen.

Erik & Jolanda

Het trainingscomplex zag er heel mooi en modern uit. In totaal hebben we vier dagen getraind,
zijn we één middag naar Porto geweest en hebben we afsluitend meegedaan aan een Portu-
gees (ranglijst) toernooi. Ik werd in de halve finale uitgeschakeld, werd gedeelde derde met mijn
Nederlandse teammaatje Karlijn van Lierop.

Emine Ernst
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Eindstanden najaarscompetitie jeugd (1)

Landelijk C - Poule F
SwordSports 21-up 1   7 - 57
Hutaf 1   7 - 43
Argus 1   7 - 41
De Treffers '70 1   7 - 40
Hercules 1   7 - 36
De Toekomst 1   7 - 28
FTTC 1   7 - 25
TT Nijmegen 1   7 - 10

Landelijk C - Poule F Play down
Hercules 1 10 - 56
De Toekomst 1 10 - 43
FTTC 1 10 - 41
TT Nijmegen 1 10 - 19

2e klasse - Poule B
De Toekomst 2 10 - 62
Smash '70 (H) 1           10 - 57
Match Point 68 1          10 - 52
DSC 1 10 - 46
Heino 2 10 - 43
Vitesse '35 2 10 - 40

3e klasse - Poule B
Rijssen 1 10 - 77
Swift (D) 4 10 - 62
Ugchelen 1 10 - 61
De Brug 1 10 - 40
Torenstad 2 10 - 36
De Toekomst 3 10 - 24

4e klasse - Poule D
De Toekomst 4 10 - 71
Trias 4 10 - 62
De Brug 2 10 - 55
De Veluwe 4 10 - 48
ETTV 1 10 - 38
Swift (D) 6 10 - 26

Startersklasse - Poule B
De Brug 3   8 - 30
Torenstad 3   8 - 27
De Veluwe 7   8 - 25
Wijk 16 1   8 - 13
De Toekomst 7   8 -   5

De Toekomst 1
E. Ernst (Emine) 12     9    75%
T. de Ronde (Tom) 18     8    44%
J. Buijnink (Jessa) 12     3    25%
L.J.H. Ridder (Lucas)   9     2    22%
S.G. Jeurissen (Sven) 12     2    17%

De Toekomst 1
E. Ernst (Emine)   3    3   100%
J. Buijnink (Jessa)   6    4     67%
S.G. Jeurissen (Sven)   6    4     67%
T. de Ronde (Tom)   9    4     44%
L.J.H. Ridder (Lucas)   3    0       0%

De Toekomst 2
E. Mogezomp (Ellen) 30  25     83%
R. Rappard (Rico) 30  17     57%
M.O. Pot (Olivier) 30  14     47%

De Toekomst 3
S.L. Peters (Sander) 30  18     60%
P.F. Uchnanowicz (Piotr) 30    3     10%
A. Appelo (Anouk) 30    3     10%

De Toekomst 4
B.J. Jeurissen (Bjarne) 30  26     87%
F.S. Ernst (Fabian) 29  18     62%
L. Munk (Levi) 29  17     59%

De Toekomst 7
D.D. van Oostrum (Dolf)   8     3    38%
A.M. van Oostrum (Anniek) 12     1      8%
D. van Mourik (Daniek) 12     1      8%



december 2015Toekomst Meppers

59

Eindstanden najaarscompetitie jeugd (2)

5e klasse - Poule C
Rijssen 4   6 - 55
Vitesse '35 3   6 - 38
DTS 8   6 - 35
De Toekomst 5   6 - 32
Blauw-Wit 3   6 - 25
Vitesse '35 4   6 - 15
Twekkelerveld 2   6 - 10

5e klasse - Poule C1
Rijssen 4   9 - 77
DTS 8   9 - 54
Vitesse '35 3   9 - 51
De Toekomst 5   9 - 38

Startersklasse - Poule C
De Toekomst 6 10 - 47
Wijk 16 2 10 - 34
Borne 2 10 - 30
De Trefhoek 3 10 - 18
Borne 3 10 - 16
Wijk 16 3 10 -   5

De Toekomst 5
R. Stroeve (Romy) 12    8     67%
J. Brouwer (Jeroen) 15    9     60%
T. Stroeve (Tess) 12    5     42%
T. Boelens (Tessel) 15    6     40%

De Toekomst 5
R. Stroeve (Romy)   9    3     33%
T. Stroeve (Tess)   6    2     33%
J. Brouwer (Jeroen)   6    1     17%
T. Boelens (Tessel)   6    0       0%

De Toekomst 6
S. Marijt (Sika) 20  19     95%
S. Brouwer (Sara) 20  19     95%

De Toekomst 1 - Landelijk C
Tom de Ronde
Ellen Mogezomp
Jessa Buijink
Sven Jeurissen

De Toekomst 2 - 3e klasse
Sander Peters
Fabian Ernst
Levi Munk
Bjarne Jeurissen

De Toekomst 3 - 5e klasse
Romy Stroeve
Tess Stroeve
Jeroen Brouwer

De Toekomst 4 - 5e klasse
Tessel Boelens
Anouk Apello
Sara Brouwer
Sika Marijt

De Toekomst 5 - Startersklasse
Daniek van Mourik
Dolf van Oostrum
Anniek van Oostrum

Teamindeling jeugd voorjaar 2016
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Volgende keer verwacht...

Copy voor het clubblad
het liefst zo spoedig
mogelijk inleveren!

Graag per e-mail: redactie@lttcdetoekomst.nl

n Verslag van de nieuwjaarsreceptie?

n Wie is de oliebol van 2015?

n Wist u dat....?

n Verslag van het Jan Ubels toernooi?

n Verslag van de puzzelwandeltocht?

n Is Erna Eilers sportvrijwilliger van het jaar geworden?

n Verslag en uitslag van de clubkampioenschappen jeugd  en
senioren?

n Alsnog een verslag van de ledenvergadering van de Club van
100 met aansluitend een likeurproeverij?

n Verslag en uitslag bedrijventoernooi?

n Wellicht staat uw stukje in het volgende clubblad?
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