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Gegevens

Nieuwe bril?

Verbouwen?

Pizza bestellen?

Autoschade?

Breedbeeld TV?

Informeer eerst bij onze
adverteerders!

De redactie is in de afgelopen periode
completer geworden. Chris W. en Ria

S. zijn nl. de redactie komen versterken. Ik
hoop dat met deze aanvulling de redactie-
taken beter en evenwichtiger kunnen wor-
den verdeeld.
De kritische geluiden over de Mepper in de
afgelopen tijd zijn wel ter harte genomen,
maar het vergt veel tijd om de kritiek om te
zetten in daden die tot verbetering gaan
leiden.
De handgeschreven copy zal in de ko-
mende tijd door Karin en Ria worden ver-
werkt in bewerkbare bestanden voor het
clubblad. Ik wil dan ook vragen om de
handgeschreven teksten in de redactiebus
te gooien, of rechtstreeks bij Ria of Karin
aan te leveren.
Chris wil de agenda gaan verzorgen. Ook
hier wil ik vragen om de copy voor de
agenda in de redactiebus te gooien of bij
Chris persoonlijk af te leveren.
Zelf ben ik nu enkele weken terug van
vakantie. Het lijkt gevoelsmatig al weer een
kwartaal geleden, maar dat zal bij anderen
wel net zo werken. In ieder geval kun je het
positief proberen te benaderen en denken
van, de nieuwe vakantie zit er al weer aan
te komen. Ik weet niet of het echt helpt,
maar het valt te proberen.
De kompetitie is ook al weer enkele weken
oud. De eerste resultaten zijn bekend en de
redactie zal proberen de tussenstanden zo
spoedig mogelijk in beeld te brengen. Het
eerste team, ons vlaggeschip, doet het
beter dan de vorige competitie. Ze staan in
de middenmoot en we hopen dat ze de
degradatiepoule kunnen ontlopen. De
redactie hoopt dat, waar mogelijk, veel
Toekomstleden de ploeg komen aanmoedi-
gen.
Ik hoop dat de geplande aktiviteiten in de
komende maanden goed zullen worden
bezocht en dat copy daarover zal worden
aangeleverd.

Met vriendelijke groeten
Harry
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De algemene ledenvergadering wordt dit
jaar gehouden op donderdag 13 novem-

ber a.s. bij Café Scholten aan de Bierstraat.
Voorgaande jaren was deze vergadering
meestal op een woensdagavond, maar om-
dat er op het ogenblik veelal woensdag ‘s
avonds voetballen op de TV is, hebben wij
gemeend het maar naar de donderdagavond
te moeten verzetten. Hiermee hopen wij, dat
de opkomst in grote getale zal zijn.

De uitnodiging/agenda en de verslagen zijn
allemaal gebundeld en klaar om uitgereikt te
worden. Als u in de hal komt, de komende
tijd, en u heeft nog geen uitnodiging ontvan-
gen, schroom dan niet om iemand van het
bestuur aan zijn/haar jasje te trekken, dan
kunnen wij u die ter plekke waarschijnlijk over-
handigen.

De jaarbeurs van het Oosten is al weer ver-
leden tijd, en een aantal mensen hebben on-
der leiding van Albert ten Hoopen weer aar-
dig wat werk verricht, dit heeft voor onze club
weer een aardig zakcentje opgeleverd. Alle
dames en heren die hier aan mee gewerkt
hebben willen wij hartelijk bedanken.

Wij zullen waarschijnlijk na de jaarvergade-
ring weer een beroep op vrijwilligers doen.
De nieuwe houten vloer, moet om de vier
maanden opnieuw gelakt worden, tot nu toe
is dat nog nooit gedaan, en we kunnen dus
wel stellen, dat het tijd wordt.
Waarschijnlijk doen we dit in de vakantie-
periode. Dus wie een handje wil helpen,
meldde zich spontaan, voorzover u al niet
gevraagd bent.

Zullen we dan maar zeggen tot ziens op de
algemene ledenvergadering, daar hoort u
weer van ons.

Namens het bestuur
Claske Harmsen

Van het bestuur
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Agenda
November.
Zaterdag  1 november Landelijke Competitie Dames Swift 1 (D) – De Toekomst 1
Za-Zo  1-2 november Halve finales Play Offs Eredivisie Heren 1e wedstrijd
                    2 november JONIT Dag van het Talent, Papendal-Arnhem
Ma-Vr           3-7 november Senioren Competitie Regio IJsselstreek 7e ronde
Dinsdag      4 november Bestuursvergaderring LTTC. De Toekomst 19.30 uur
Do-Zo          6-9 november Pro Tour German Open, Bremen
Zaterdag      8 november DROPPING Jeugd 20.00 uur

Landelijke Competitie Dames De Toekomst 1 – DTV ’84 aan
vang:14.00 uur

Za-Zo  8 -9 november Degradatiepoule Heren Eredivisie 1e wedstrijd
Halve Finale Play Offs Eredivisie Heren 2e wedstrijd

Zondag        9 november Nationale Jeugd Meerkampen
Ma-Vr  10-14 november Senioren Competitie Regio IJsselstreek 8e ronde
Donderdag  13 november Vergadering Afdelingsbestuur IJsselstreek bij Wijk 16-Deventer
                    13 november Jaarvergadering bij Café Scholten,Bierstraat(Kleine Markt) 20.00

uur
Do-Zo          13-16 november Pro Tour Danish Open, Aarhus-Denemarken
Zaterdag      15 november Finale Nationale B-Meerkampen

2e (1) C-Jeugd Ranglijst Toernooi, Heel
2e (2) C-Jeugd Ranglijst Toernooi, Berkel & Rodenrijs
Landelijke Competitie Dames De Toekomst 1–GTTC 1 Gronin
gen 14.00 uur

Zondag        16 november Congres voor Coaches, Utrecht
                    16 november A-Jeugd Ranglijst Toernooi, Berkel & Rodenrijs
Za-Zo           15/16 november Finale Eredivisie Heren: Play Offs  1e wedstrijd
Ma-Vr           17/21 november Senioren Competitie Regio IJsselstreek 9e ronde
Dinsdag       18 november Algemene Ledenvergadering Afd. Oost – Café de Mol, Heino
Woensdag   19 november  Mosssel & Saladeparty Recreanten 22.00 uur
Do-Zo          20-23 november Pro Tour Swedish Open, Malmo-Zweden
Zaterdag      22 november Landelijke Competitie Dames Torenstad 2 – De Toekomst 1

Bondsraadvergadering
Za-Zo           22-23 november Degradatiepoule Heren Eredivisie 2e wedstrijd

Finale Eredivisie Play Offs 2e wedstrijd
Ma-Vr           24-28 november Senioren Competitie Regio IJsselstreek 10e ronde
Zaterdag      29 november Landelijke Competitie Dames Victoria 1 – De Toekomst 1
Za-Zo           29/30 november Degradatiepoule Heren Eredivisie 3e wedstrijd

Finale Eredivisie Heren: Evt. 3e wedstrijd Play Offs
Zondag       30 november Halve Finales Nationale B-Meerkampen Senioren

December.
Donderdag   4 december Vergadering Afdelings Bestuur bij Wijk 16, Deventer
Do-Vr           4- 7 december Pro Tour Finnish Open, Helsinki – Finland
Za-Zo           6-7 december Promotie/Degradatie wedstrijd Heren Eredivisie
Do-Zo          11-14 december Pro Tour Grand Finals, Gyangzhou-China
Zaterdag      13 december 2e B Jeugd Ranglijst Toernooi, Assen

Zie verder op pag. 5
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Agenda 2

Zondag 14 december 3e C Jeugd Ranglijst Toernooi, Assen
Moekotte Meerkamp Toernooi, TH-Enschede
Finale Nationale B Meerkampen senioren

Woensdag 17 december OLIEBOLLEN-Toernooi Recreanten 20.15 uur
Zaterdag 20 december 1/8 Finales Nationale Jeugd Meerkampen
Zaterdag 20 december 1e dag Evenement A-licentiehouders Senioren
Zondag 21 december 2e dag          idem
Za-Zo     27/28 december  Nationale Masters A-spelers/speelsters (onder voorbehoud)
Maandag 29 december SCHOLIEREN TAFELTENNIS TOERNOOI De Toekomst aan

vang 9.00 uur

Januari 2004.
Vrijdag 4 januari NIEUWJAARSRECEPTIE De Toekomst aanvang 20.00 uur
Vr-Za 10/11 januari Europese Vrouwenleague-Challenge Division in Bosnie-

Herzegovina met o.a. Nederland

Maandag 13  januari Nederland – Rusland Kwalificatiewedstrijd EK 2005

Op de site www.bveredivisie.nl zijn de laatste week o.a. de volgende berichten verschenen:

* de eredivisie mannen en vrouwen.
* alles over de World Cup in China.
* aankondigingen van de Europa Cup van de Nederlandse clubteams.
* Hilversum bouwt een nieuw tafeltenniscentrum.
* een commentaar over de toekomst van de BV Eredivisie.
* Danny Heister heeft een 'teen-probleem'.
 de nieuwe wereldranglijstpositie met dalingen en ook fikse stijgingen.

Auteur
C. Wenneker
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Heuksken van Hendrik Jan

Ik bun weer uut de lappenmand en hoppe
da’k disse keer eets langer blessurevriej

mag blieven.
De veurbereiding is, ondanks de dreuge
zommer een betjen, in ut water e vallen, mor
deur de trainingsarbeid die ik onder de bezie-
lende leiding van Remy Beelen tracht te
ondergoan mot dit seizoen veulle, zoniet
allles, good maken.

De eerste wedstried mossen wiele tegen ut
zeekenhuus speulen. Gif ok een ommundige
moraal as ie net zo’n betjen weer hersteld
bunt en dan tegen ut zo’n tegenstander mot.
Ik had der dan ok neet al te veulle vertrouwen

Ut zeekenhuus was noe neet bepaald makke-
luk te vinden as ie ut neet wet.
Ut stond ok oaveral? good an e geven. Deur
de topografische kennis van Joop en ut
richtingsgeveul van onze nieuwe man,good-
old Wim Klein Baltink bun e wiele toch nog
op de plaats van bestemming an e kommen.

Wie mossen speulen in de fitness-ruumte van
ut zeekenhuus en doar was helemoale niks
mis met.
Voldoonde ruumte en good materiaal. Doar
kon ut dus neet an liggen.
Wie mossen allemoale wennen an ut 11-
punten systeem. Ut umde twee serveren en
tot de elf zat der nog neet helemoale in.
De tegenstander kon der ok wat met. Der was
der ene bie den serveren zo’n betjen de helft
van de ballen onder de toafel. Uuteindeluk
word’n ut 7 – 3 in ut veurdeel van Z.A.C.  Wie
gingen met een  dubbele kater noar huus. Ajax
had ok verloane.

De tweede wedsried mossen wie tegen
Futura Disse olde bekenden van ons waren
ok zeker geduchte tegenstanders.
Een paar seizoenen geleden hadden wiele
der nog met  10 – 0 en 7 – 3 van verloane,
dus wie konden onze borsten nat maken.
Reint was weer van de partij zodat Wim een
weekje rust had.

Ut was een spannende pot, mor uuteindeluk
wonnen wiele met  6 -  4 en dat was een te-
rechte uutslag.

De laatste wedstried in dit heuksken  geet
oaver de wedstried tegen De Brug uut
Apeldoorn.
Wie hadd’n ons al helemoale in e steld op ut
feit dat wie tegen Bert Picard en cs mossen.
De hele wekke heb ik der nachtmerries van e
had.
Ut was dan ok een flinke tegenvaller dat wiele
der neet tegen mossen. Reint was der neet
biej vanwege verplichtingen noar de baas too.
Wie speulen dus in dezelfde opstelling as de
eerste wedstried.
Wie kwammen al raps met 3 – 1
veur,onderandere deur geweldig dubbelspel
van Joop en H.J.
Mor zoas zovake met toasfeltennis, zo stoaj
met 3 – 1 veur en zo stoaj  weer met 6 – 3
achter.
Ut blif een klote sport.
De laatste wedstried mos H.J. tegen Rinus.
Den man was bienoa net zo old as bie ons
Rino Knippen dus ok zo’n betjen 60 joar er-
varing. H.J. won de eerste 2 games met ge-
mak en dacht dat ut mooi snel e beurd was.
Mor zoas zovaak met toafeltennis zo stoaj
met 2 – 0 veur in games en zo is de stand
weer gelieke en moi een allesbeslissende
viefde game speullen.
H,J. kwam 8 keer oaver veur te stoan  enwon
uuteindeluk met 18 – 16
Wie hadd’n toch nog 4 punten bie mekare
sprokkelt mor ut waren eigenluk tweee of dree
te weinig.

De kommende keer mot wiele tegen Swift.
Schient ok van de olde taaie rakkers te we-
zen.
Wie meugt hoppen dat wiele der dit joar in
blieft.

H.J.
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Wist u dat...

Darjan soms niet weet wanneer hij wat moet eten. Hij twee dagen in de week naar De
Clip (centrum voor dagbesteding) gaat. Hij dan brood meeneemt voor tussen de mid-

dag. Hij op een keer maar een halve dag daar naartoe moest en tussen de middag op Anke
Marjolein warm zou eten. Er per ongeluk toch een lunchpakket in zijn tas was gekomen.
Terug op Anke Marjolein hem een warme maaltijd werd voorgeschoteld. Hij toen heel veront-
waardigd zei: “Ik heb net mijn brood op.” Hij door de keukendienst werd herinnerd aan de
afspraak die er ’s morgens met hem was gemaakt. De warme maaltijd toen toch maar naar
’s avonds werd verschoven.

Toos na haar ziek zijn weer voor het eerst ging fietsen. Ze haar man en zoon vroeg om mee
te gaan. Toos problemen heeft gehad met haar evenwichtsorgaan en zich dus niet zo zeker
voelde. Haar zoon toen heel leuk vroeg: “Mama zullen we zijwieltjes aan je wielen zetten?”
Och ja, we maar zullen zeggen zo moeder, zo zoon.

Bep vaste ballenraapster is geworden bij de ALTC. Ze door in te vallen voor Toos en door
ruilingen wel drie keer achter elkaar ballen moest rapen.

Toos voor Darjan ook een nieuw batje had gemaakt voor het schuiftafeltennis. Darjan zei:
“Dat lijkt wel een gewoon batje.” Toos toen de uitleg gaf dat ze die ook maakt van een ge-
woon batje, want schuifbatjes kun je zo niet kopen. Darjan zijn eigen kracht niet kent. Na één
keer slaan het batje al stuk was. Er gelukkig voor hem nog een reservebatje was.

TOT DE VOLGENDE MAAND!!!

GROETJES VAN BEP EN TOOS

•

•

•

•

Bedankjes
Bij deze wil ik iedereen heel hartelijk bedanken voor de getoonde belangstelling tijdens mijn
ziekte die ik in mijn vakantie in Denemarken heb opgelopen. De vele telefoontjes, kaarten en
bloemen hebben mij goed gedaan. Fijn dat zoveel mensen met je meeleven.
Nogmaals: Bedankt!

Erna Eilers

Ik wil het bestuur en mijn teamgenoten hartelijk bedanken voor de heerlijke delicatesse die ik
heb mogen ontvangen. Ik hoop dat ik weer gauw kan tafeltennissen.

Vriendelijke groeten van
Guus Fisscher
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Brengtoernooi 1

Op 18 oktober stond het Breng-toernooi gepland in Beltrum. Zes spelers van LTTC de Toe
komst, de ALTC-ers, hadden zich opgegeven voor het toernooi. Twee deelnemers, Christa

en Darjan, gingen meespelen op de schuiftafel en vier deelnemers, Claske, Bennie, Erwin en
Wilco, zouden deel gaan nemen op de gebruikelijke tafels met net.

Om 08.45 uur vertrokken we vanaf de JW-hal. De begeleiders, Willemien, Hennie, Maarten en
Harry, vertrokken in colonne met de spelers richting Beltrum. Zoals altijd was Erwin een domi-
nante spreker in de auto.Maar ook wel een gezellige zwamneus de tijd vliegt daarom snel voor-
bij. Ook omdat de  werkzaamheden aan de weg in Borculo bekend waren bij Bennie hebben we
geen vertraging opgelopen. Om kwart over negen zaten we in de sporthal in Beltrum achter de
koffie.

In de hal stonden tien tafels opgesteld en één schuiftafel. Er zou in verschillende klasses  wor-
den gespeeld. De poules werden ingedeeld en om kwart over tien gingen de eerste wedstrijden
van start.

Zonder een echte pauze werden alle wedstrijden vrij snel afgewerkt. Om drie uur waren de
meeste wedstrijden dan ook al gespeeld. Een paar finale wedstrijden werden nog gevolgd door
de deelnemers en ander publiek. We zagen met name Wilco in een spannende wedstrijd verlie-
zen. Met telkens net twee puntjes verschil werden de drie sets helaas verloren.

Op de schuiftafel was pas in de laatste twee partijden duidelijk dat Darjan en Christa goed
hadden gepresteerd. Zij werden respectievelijk eerste en tweede in hun klasse.

Om vier uur vond de prijsuitreiking plaats. Een korte ceremonie waarbij de winnaars naar voren
werden geroepen en zij hun prijs in ontvangst namen. Darjan, Christa en Wilco gingen tevreden
met hun beker huiswaarts en de anderen konden terug kijken op een geslaagde dag. De orga-
nisators wil ik via dit verslag nogmaals bedanken voor hun  inspanning voor dit geslaagde toer-
nooi.
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Brengtoernooi 2

Rond de klok van vijf uur waren we weer thuis. Best wel leuke dag geweest vindt de begeleiding.
Overigens bedankt Willemien, Maarten, Hennie en Harry voor jullie bijdrage voor deze dag.

____________________________________________________________________________

Bedankt

Hallo beste mensen, Door wat moeilijkheden bij de redactie de afgelopen zomer is mijn
bedankje naar aanleiding van mijn 80ste ver jaardag, blijven liggen.Toch wil ik een ieder (het
bestuur  recreanten en leden )hartelijk bedanken voor de attenties die ik heb gekregen. Het
was geweldig.                                                                                                     Ben Jansen….
____________________________________________________________________________

FVT/DE KEIJ 1 6- 32 TUSSENSTAND EREDIVISIE
ARBONED/WESTA 1 6- 30
AAC COSMOS 1 6- 28
DE TOEKOMST 1 6- 19
HEEMSKERKSPORT/TREFFERS1 6- 18
TORENSTAD 1 6- 17
SCYLLA 1 6- 15
TTCV/VAN HERWAARDEN INT1 6-  9

SPANJE R VAN DE TOEKOMST 1              6   2  33%
KOBES G. DE TOEKOMST 1              6   2  33%
BEELEN R DE TOEKOMST 1              6   2  33%
HEIJDEN J.W.F. VAN DER DE TOEKOMST 1               6   1  16%
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Dit steekt er met kop en schotel bovenuit.

Dat is er met de paplepel ingeslagen.

Dat is niet tegen Dobermannsoren gezegd.

Ik ben er helemaal infuus van.

Hij kreeg een staande ovulatie.

Dan sta je mooi voor Jan met de korte lul.

Laten we geen oude vissen uit de sloot ha-
len.

Kut maar krachtig.

Ik erger me kostelijk.

Ik sta helemaal triplex.

De aandeelhouder wint.

Laten we met een schone luier beginnen.

Dat is vechten tegen de bierkraan.

Het escaleert helemaal uit de hand.

Je brengt me helemaal van mijn abrikoos.

Nou, dat doe je niet verdienstelijk.

Het is het één of het twee.

Pak je borst maar vast.

Dat legt geen doden aan de zeik.

Iemand dood maken met een blije mus.

Je moet een gegeven paard niet in de bek
zeiken.

Je kon een speld in een hooiberg horen
valllen.

Versprekingen.

Je bent nog niet zo'n kleine stommerik.

Waar heeft dat nou voor nodig?

Het maakt mij niet erg.

Dat slaat nergens over.

Och dat geeft toch niets uit.

Dat helpt geen nut.

Moet je zeggen wie het hoort.

Ik moet niet teveel rijden; ik moet nog drin-
ken.

Tegen een Hell's Angel: 'Ga eens opzij met je
brommer.'

Er waren 3 doden, waarvan 2 ernstig.

We gaan er met de volle 50% tegenaan.

Misschien ben ik wel heel intelligent, ik weet
alleen niet wat dat betekent.

Ik maak weleens taalfouten, maar ik ben dan
ook geen Neerlandici.

Ik heb wel Nederlands gehebt, het heb alleen
niet zo gehielpt.

Ik spreek vloeibaar Nederlands.

Wie niet sterk zijn, moet slim is.

Ik zal je eens een poepie van eigen deeg la-
ten ruiken.

Ik heb met jou nog een varkentje te schillen.

Auteur
J.v. Londen
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Tafeltennis-poëzie

Wie is die grote Geurman?

Mensen , mensen moet je horen,
Wij vragen u allen op te sporen,

De grote Geurman niet te geloven,
Die ons van frisse lucht wist te beroven.

Twee Lochemse tafeltennissers intens bezig met
hun spel,

Zagen hem niet maar roken hem wel.
Wat had deze man toch gegeten,

Zou Hennie Vels dit misschien weten?
Het Friese spreekwoord: Wa ut ’t eerste vernimt

het ut zelf in ’t himd,
Is voor mij duidelijke taal,

Dus Hennie doe wat aan die kwaal.
De avond voor een uitgaansdag niet zoveel

rotte eieren eten,
Want anders wordt je er de volgende keer uit-

gesmeten.

Namens de spelers van Beltrum
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Jaarvergadering

Het bestuur van LTTC De Toekomst

nodigt u hierbij van  harte  uit voor de

JAARVERGADERING

Deze wordt gehouden op
Donderdag

13 november 2003

0m 20.00 uur

Bij cafe Meenderink

Op de markt  in Lochem
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Vrijwilligers

Om maar met de deur in huis te vallen; wat zou onze vereniging zonder vrijwilligers zijn?
LTTC  de Toekomst zou zonder de inzet van vrijwilligers geen toekomst meer hebben. Dit

geldt zeker voor de afdeling gehandicaptensport.Deze afdeling is 20 jaar geleden opgericht
binnen een “normale” tafeltennisclub en is in de loop der jaren volledig geintegreerd. Bij de
Toekomst spelen mensen met en zonder een beperking door elkaar en met elkaar in 1 ruimte.

Om een idee te geven geef ik een korte schets van de vereniging. LTTC De Toekomst heeft een
eigen clubgebouw bestaande uit 2 speelzalen. In totaal kunnen er 14 tafeltennistafels staan. De
leden kunnen gebruik maken van drie kleedkamers met douche, er is een invalidentoilet en een
kantine met keuken.
Daarnaast is er nog een bestuurskamer, een redactiekamer en drie bergruimtes. De Toekomst
heeft 220 leden , waarvan er 23 binnen de afdeling gehandicaptensport spelen. Dit wordt de
ALTC-afdeling genoemd. De A staat voor aangepast.

Er nemen 21 seniorenteams en 6 jeugdteams deel aan de competitie van de NTTB. Het eerste
herenteam speelt op het hoogste niveau, de eredivisie.
Meer dan 90 vrijwilligers zetten zich in bij De Toekomst om alles in goede banen te leiden. Dit
zijn voornamelijk leden van de club, maar ook niet-leden leveren een bijdrage. B.v. mensen die
helpen om het gebouw schoon te houden, ouders van jeugdleden die in de jeugdcommissie
zitten, mensen die helpen bij de ALTC-ers, personen die clubbladen rondbrengen, bardienst
verrichten en trainers. Al deze mensen doen dat op vrijwillige basis. Het enige dat ze daarvoor
terug krijgen is een attentie voor de kerstdagen en soms een gezellige avond in de hal.

De basis is de goede sfeer binnen de club. Onze vrijwilligers worden gewaardeerd voor het
werk dat zij verrichten. Mede daarom zetten zij zich volledig in. Wij hebben dat ondervonden
toen onze hal werd uitgebreid met een tweede speelzaal en een geheel aangepaste kleedka-
mer. Een groot team van vrijwilligers is toen aan het werk geweest, hetzij door daadwerkelijk de
handen uit de mouwen te steken of door de nodige financiele middelen ter beschikking te stel-
len. Dank zij hen is het allemaal gelukt en heeft De Toekomst nu de C-status gekregen van
NOC*NSF. Een mooie bijkomstigheid is dat het gebouw nu ook als buurthuis kan worden ge-
bruikt.
Het vernieuwde clubhuis is in juni 2002 officieel geopend. Dit viel samen met het 50 jarig jubi-
leum van de club en de promotie van ons eerste herenteam naar de eredivisie. Het was dus
echt feest voor alle leden en vrijwilligers.
Een extra beloning voor alle betrokken vrijwilligers is de waardering die van buiten komt. Zo is
LTTC De Toekomst in 1991 en 1992 door de gemeente uitgeroepen tot sportploeg van het jaar.
Het laatst nieuws is dat twee van onze ALTC-ers naard de Special Olympics in Ierland zijn
geweest, Dat is mede een verdienste van hun trainer, een speler en vrijwilliger van de club.

Uit bovenstaande mag worden opgemaakt dat De Toekomst trots is op haar vele vrijwilligers,
die het mogelijk maken dat onze sporters met plezier hun sport bedrijven en daar een betaal-
bare contributie voor betalen.

Ietje Wissink
(Vrijwilliger bij de afdeling gehandicaptensport van tafeltennisvereniging LTTC De Toekomst

uit Lochem )
(Overgenomen uit Sport Extra. Met excuses voor de late plaatsing)

De redactie
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Bestuurs- en commissieleden

Kascommissie:
H. Brinkerink 0573-254676
E. Driessen 0573-471200
W. Wilgenhof 0573-251821

Recreantencommissie:
C. Wenneker (voorzitter) 0573-256260
I. Wissink (penningmeester) 0573-252630
L. Kok 0573-253146
H. Franssen 0575-514207
L.  Freriks 06-45354704

Redactie:
H. Albers (eindredactie) 0573-256867
M. Enterman (puzzel) 0573-258264
K. Bergsma (redactie) 0573-280344
F. Snijder  (corrector) 0573-254961
C. Wenneker (agenda)                     0573-256260
R. Scheggetman (redactie) 0573-402408

Schooltafeltennis Commissie:
H. Emsbroek 0573-253801
W. Voelman 0573-252659

Schoonmaakcommissie:
L. Kok 0573-253146

Technische Commissie:
H. Brinkerink (voorzitter) 0573-254676
A. ten Hoopen (secretaris) 0573-254982
E. Wissink (technische zaken) 0573-491310

Trainers:
R.  Beelen 0316-223582
K. Hage 0573-254779
F. Snijder 0573-254961
H. Vels 0573-257963
B. Wijnhoud 0570-653212
E. Wissink 0573-491310
J. Zonneveld                                  0573-257596

Bestuur:
A. Enterman  (voorzitter) 0573-471266
C. Harmsen-Miedema  (secretaris) 0573-251847
E-mail claske-harmsen@planet.nl
C. Enterman  (penningmeester) 0573-471266
H. Emsbroek  (vice-voorzitter) 0573-253801
H. Albers 0573-256867
L. Kok 0573-253146
C. Wenneker 0573-256260

Wedstrijdsecretariaat:
A. ten Hoopen      0573-254982
L.v.d. Molen                                   0573-258045

Activiteitencommissie:
K. Hage (voorzitter) 0573-254779
K.J. Snijder (penningmeester) 06-22263796
M. Snijder 06-22605821

A.L.T.C.-commissie:
E. Eilers-Kraan 0573-252703
B. Geverink-Beumer 0573-221557
A. Pater 0573-255659
R. van der Zee 0575-521736
B. Bannink 0573-252195

Barcommissie:
J. Bouwmeester 0573-252678
C. Wenneker 0573-256260

Financieel manager:
J. Wissink 0573-252630

Jazz-gymnastiek:
J. Vos 0573-252066

Jeugdcommissie:
L. van der Molen (voorz,-secr.) 0573-258045
M. van Eeten 0573-257331
R. Otten (penningmeester) 0573-258277
J. Fleming 0573-253461
J. Osterloh                                    0573-251965
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Jarigen Ledenmutaties

Senioren: Oktober

R. Otten 01-10
W. Driezes 03-10
I.R. Faber 03-10
J.C. Bokkel,ten 06-10
H. Sloesarwij 06-10
J. Bouwmeester 14-10
S.E Kamma-Engel 14-10
J.A. Zweers 14-10
J. Kok 20-10
C. Smit 22-10
E.A. Wissink 25-10
J.J.J. Hoffman 26-10
H.B.M. Kleinsman 27-10
E. Mooy 29-10
J. Wichers 30-10

Jeugd:  Oktober

M.J.A. Knot 15-10
L.K Piskozub 18-10
M. Adolfsen 25-10

Senioren : November

J. Rijswijk 02-11
E. Eilers-Kraan 05-11
C.W. Enterman 09-11
H.C. Zweers-Jansen 09-11
M.E. Theunissen 10-11
A. Pongers 14-11
H. Emsbroek 17-11
W. Leidekker 20-11
G.T. Nijhof 24-11
P.J. Jansen-Wagman 26-11
G.W.J. Hofland 27-11
A. Hoopen,ten 27-11
H. Brinkerink 29-11
G.W.M. Menting 29-11

Nieuw lid: ALTC
F.J.Niesink(Frans)
Zwiepseweg 107 (Velhorst 15)
7241 GR Lochem
Tel: 0573-257122

Nieuwe leden: Jeugd
W. Krans (Wendy) geb: 02-07-1993
Curieplein 1
7242 KH Lochem
0573-255102
E-mail: r.j.krans3@freeler.nl

K. Krans (Kevin) geb.: 30-12-1991
Curieplein 1
7242 KH Lochem
0573-255102
E-mail r.j.krans3@freeler.nl

Nieuwe leden: Senioren
R.K. Voppel (Roland) geb.: 25-08-1959
Grotestraat 48
7478 AD Diepenheim
0547-351270
E-mail vuurmeesters@wanadoo.nl

E.J. Hengstman (Evelien) geb.: 29-09-1978
Frerikshuislaan 175
7602 BE Almelo
06-11395485
E-mail
evelienhengstman1978@hotmail.com

G.W. Brinkerink (Wim) geb.: 17-02-1944
Het Zwanevlot 104
7206 CE Zutphen
0575-570107
E-mail g.brinkerink@chello.nl

Nieuw lid:  Jazz
Yvonne Hagens- Hendriksen
R. van Chalonslaan 12
7242 CG Lochem
Tel: 0573-257570
Geboren: 04-11-54

 Op 83-jarige leeftijd is na een kort
ziekbed overleden

 Wim Bretveld.
Wij wensen zijn vrouw en kinderen heel

veel sterkte toe.
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Het barrooster

De sleutel van de hal is af te halen bij:
Jan Bouwmeester, Stalkaars 8
of bij  Harry Albers, Kopermolenring 22 Harry Albers

m.m.v. Jan Bouwmeester

Hieronder is het barrooster van de actuele maand en de daarop volgende maand(en). Het
onderstaande rooster is voor de bardiensten tijdens de competitieavonden (maandag, vrij-

dag en zaterdag). De hal is echter vaker open dan het barrooster doet vermoeden. Momenteel
is de hal ook open op dinsdagmorgen (Gerrie Vels draait dan normaliter de bardienst), woensdag-
avond (hier regelen de recreanten onderling de barbediening), donderdagmorgen (één van de
jazzgymdames zorgt voor de barbezetting) en de trainingen op de dinsdag en de donderdag-
avond (dan is er geen barbezetting).
Bij evenementen en toernooien zorgen de organisatoren in principe voor de barbezetting, dit in
overleg met de barcommissie. Ruilen van bardiensten kan in onderling overleg. Het barrooster
kan men nu ook weer op onze website terugvinden (www.lttcdetoekomst.nl).

Barrooster voor de competitieavonden, waarbij de bardienst aanvangt om 19:15 uur op maan-
dag en vrijdag en om 13:00 uur op zaterdagmiddag.

Ma. 3 Nov. R.Jorritsma.
Vrij. 7 Nov. F.Moespot +H.Franssen.
Za. 8 Nov. H.v.d.Lande.
Ma. 10 Nov. F.v.Hilst +J.v.Laarhoven.
Vrij. 14 Nov. C.Wenneker +T.Bleumink
Za. 15 Nov. Bart Ebskamp.
Ma. 17 Nov. R.d.
Vrij. 21 Nov. M.Fleming +I.Faber + M.Krikke
Ma. 24 Nov. J.Rijswijk + H.Emsbroek.
Vrij. 28 Nov. J.Heyink + J.Zonneveld.

Ma. 1 Dec. R.v.Mourik.
Vrij. 5 Dec. H.Sloesarwei.
Ma. 8 Dec. H.Emsbroek.
Vrij. 12 Dec. K.J.Snijder + R.Verwoert.
Ma. 15 Dec. J.Bouwmeester.
Vrij. 19 Dec. R.Broeke.
Ma. 22 Dec. J.Schoolderman.
Ma. 29 Dec. E.Driessen.



Zaterdag 8 november a.s.

           TAFELTENNIS 3e DIVISIE Dames

      DE TOEKOMST 1
               Lochem
      Evelien Hengstman,Irene Faber,Marlies Fleming,Marjolein Boer

DTV ’84 1
                  Dalfsen

                 Aanvang: 14.00 uur
Jan Wissink Hal – Koedijk 64 – Lochem
                   Tel. 0573 - 256877

             www.lttcdetoekomst.nl
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Naam bedrijf: Ambiance
Eigenaresse: Esther Ligtlee
Adres: J.v. Ruysdaellaan 31

7242 DN Lochem (0573-252503)

Esther, nog maar vijfentwintig jaar, heeft twee jaar geleden haar eigen kapsalon geopend in
een garage bij haar woning. De naam van haar kapsalon is “AMBIANCE”. Ze zat als kind

altijd al aan haar haar te prutsen, maar ze voelde toen eigenlijk helemaal niets voor het kappers-
vak. Terwijl haar ouders haar juist erg geschikt vonden voor dit beroep
Toen er op het politie opleidingscentrum, de Cloese, een beroepeninformatiedag werd gehou-
den, ging Esther daar eens kijken. Toen ze daar een kapperstas zag, met alles er op en er aan,
was ze toch verkocht voor het kappersvak en was haar keuze gemaakt. Vervolgens heeft ze de
kappersopleiding in Deventer gevolgd. Dat betekende elke week vier dagen werken en één dag
naar school. De eerste twee jaar heeft ze bij IJsseldijk in Warnsveld gewerkt en daarna bij Ami
in Lochem. Ook heeft ze nog vier jaar bij Nuance in Eerbeek gewerkt en dat met veel plezier. Dat
was een kleine zaak die ze met haar cheffin samen runde. Esther heeft daar haar ogen goed de
kost gegeven want zo’n constructie leek haar ook wel wat.

Toen ze dan ook had besloten om voor zichzelf te beginnen  heeft ze de hele familie gecharterd.
De hele familie heeft dan ook meegeholpen met de verbouwing en het resultaat mag dan ook
best gezien worden en het ziet er erg proffesioneel en gezellig uit.
Esther neemt alle tijd voor haar klanten, want zegt ze, ik wil dat de klant tevreden naar huis kan
gaan. Een gezellig praatje hoort er ook bij. Ze heeft voor alles één tarief. Bijvoorbeeld wordt het
wassen, föhnen, en verstevigen niet apart verrekend maar is all-in. Ze houdt zich door het vol-
gen van cursussen op de hoogte van de laatste trends. In haar openingstijden houdt ze rekening
met de werkenden en is twee avonden open.
Haar openingstijden zijn dinsdag van 08.30 uur tot 17.30 uur, woensdag van 10.00 uur tot 21.30
uur, donderdag als op woensdag, vrijdag van 08.30 uur tot 17.30 uur en op zaterdag van 08.30
uur tot 14.00 uur. Denk er wel aan, behandeling na een afspraak te hebben gemaakt!!!!

Auteur: Ria Albers

Een adverteerder in de schijnwerper



L.T.T.C. De Toekomst
Organiseert het jaarlijkse

SCHOLIEREN

TAFELTENNISTOERNOOI
voor alle basisscholen in de
Gemeente Lochem op
maandag 29 december a.s.
Aanvang: 9.00 uur
Jan Wissinkhal
Koedijk 64, LOCHEM
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Zeggen dat de recreanten-woensdagavond
een hoog "zuurgehalte" heeft, is nooit grap-
pig.

Chris Wenneker

Leden die commentaar hebben, maar zelf
niets doen voor "De Toekomst", zijn nooit
grappig.

Chris Wenneker

Een tafeltennisser wijs maken dat de bal rond
is, is nooit grappig.

Marcel Snijder

Zeggen dat De Toekomst een "zuurtjesclub"
is, is niet bepaald grappig.

Chris Wenneker

Aan een tafeltennisser vragen of hij aan
pingpongen doet, is nooit grappig.

Mirko Egbers

Zeggen dat Alwin Lankhof onder de koude
douche moet, is nooit grappig.

Chris Wenneker

2 tafeltennissers spelen een wedstrijd.De ene
telt en roept negen-tien!! De ander vraagt:
hoeveel punten heb ik dan?? Dit, is nooit grap-
pig.

Chris Wenneker

Tegen een scheidsrechter zeggen dat het
randje buiten(het)spel is, is nooit grappig.

Beelski

5 tafeltennistafels klaarzetten om als catwalk
te dienen voor het showen van de nieuwste
modellen strings en de "modellen" komen niet
opdagen, is nooit grappig!!

Chris Wenneker

Sweetie het leven zuur maken, is nooit grap-
pig.

Mirko Egbers

Dat je in de Stentor van 10 sept. moet lezen
dat men in Zutphen een Dag van de Toekomst
organiseert, is nooit grappig! (zeker na de
overwinning van Torenstad op ons 1e heren-
team met 6-1, dat was ook niet grappig)

Chris Wenneker

Dat je ook al in Extra Nieuws moet lezen, dat
er in Zutphen een "Dag van de Toekomst"
wordt georganiseerd. Zijn we in Zutphen po-
pulairder dan in Lochem?? Dat, is nooit grap-
pig.

Chris Wenneker

Dat de After Wadvisparty is uitgesteld door
gebrek aan belangstelling, is nooit grappig!
Maar dat de naam nu moet worden aange-
past in Before Wadvisparty is helemaal nooit
grappig!

Chris Wenneker

Kom je helemaal uit Den Haag om illegaal de
After Wadvisparty bij te wonen, gaat het niet
door, dat is nooit grappig.
Marcel Snijder

Zeggen dat Ben van wijn houdt, is nooit grap-
pig.

Beelski

Als je Willem Voelman laat "schoeven", is dat
nooit grappig!

Chris Wenneker

Een teller vertellen dat hij op zijn tellen moet
passen, is nooit grappig.

Marcel Snijder

Opnieuw is er voor jullie een selectie van ‘tafeltennis-nooit-grappigs’ opgenomen in het club
blad. Neem het in je op ter inspiratie en zend zelf ook eens een leuke ‘tafeltennis-nooit-

grappigs’ in. Dit kan via de copybus, of zend ze in via de website (www.lttcdetoekomst.nl).
Veel plezier met het lezen en blijf inzenden en als je dat nog niet hebt gedaan hoor ik nog van je!

Marcel Snijder

“Tafeltennis-nooit-grappigs”
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De puzzelhoek

De oplossing van de puzzel uit het septembernummer was:  Veel succes in het nieuwe tafeltennis-
seizoen.    Er zijn 7  inzendingen ontvangen en de winnaar, na loting, is Esther Wissink.

Het thema van deze puzzel is: Een koude herfst

De puzzelhoek

INLEVEREN UITERLIJK  10 DECEMBER  IN DE COPYBUS!!!

Oplossing oktobernummer :

Naam:

Tel. nummer:
t.a.v. de redactie

blaadje
bomen
das
glad
handschoenen
hagel
herfst
herfstaster
herfstblad
kale bomen
ijzel
kilte
kou
mist
muts

regen
sneeuw
sneeuwvlokje
somber
storm
verwarming
vrieskou
wind
winterjas
winterheide

H E R F S T A S T E R W V V
A E L E A K K N E R E I E   R
N B R I D N N E E E D N R I
D N S F P O R E T J I T W E
S E M I S T N U B D E E A S
C U I T E T N W N A H R R K
H E R F S T B E I A R J M O
O N H M O S M L H L E A I U
E E A R M O D E A B T S N T
N G G O B T D A O D N C G E
E E E T E H N S L T I E K T
N R L S R O I T U G W U D L
E J K O L V W U E E N S O I
I J Z E L N E M O B E L A K



LTTC. De Toekomst
nodigt uit voor de

NIEUWJAARSRECEPTIE
leden,echtgenotes,vrienden,vriendinnen,donateurs,begunstigers

op

Vrijdag 2 januari 2004
Aanvang: 20.00 uur

met o.a. kampioenenhuldiging najaar 2003
Jan Wissinkhal, Koedijk 64, Lochem.

Tel. 0573-256877
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De twee kanten van...

De twee kanten van….  Claske Harmsen!!
Ik hoorde hele verhalen over Claske… hoe spontaan
ze is altijd… vooral Jan Wissink was vol glorie over haar..
 toen wilde ik haar interviewen… zodat iedereen haar
wat beter leert kennen…

Naam ; Claske Harmsen…
Woonplaats ; Lochem
Geboorteplaats ;  Leeuwarden
Leeftijd ; Zoooooooow… hahaha 57 jaar.
Verliefd/getrouwd? Met… ; Samenwonend.. Heel gelukkig samenwonend…
Kinderen? ; 2 dochters beide getrouwd… 2 kleinkinderen… 3e op komst
Ik ben…. ; Enthousiast… ook spontaan… maar ook heel serieus…
Hoevaak ben je in de hal? ; Buiten alle vergaderingen.. 1 x om te spelen…
Ik ben lid sinds… ; 3 en een half jaar…
’t Leukst aan de club vind ik ; Samenhorigheid…
’t Minst leuke is… ; Ik zou ut niet weten..
Ambities privé.. ; Gezondheid… heel oud worden.. hahaha… en strontvervelend…
Beste prestatie ooit.. ; Te zijn wie ik ben na mijn handicap….
Grootste blunder ooit… ; Vragen na iemand die al dood was… vreselijk.. vergeet ik noooit

  weer…
Ik kan niet zonder… ; Zonder mijn vervoer… rolstoel…. Mijn gezin….
’t Eerste wat ik doe als ik
wakker word is… ; Bril opzetten…
Favoriete muziek.. ; Jaren 60 The Eagles…
Niet om aan te horen.. ; Koos Albers….
Lekkerst eten.. ; Indisch..
Niet te eten… ; Lever…
Favoriete drankje ; Drink ut niet zoveel ma.... martini met ijs….
Niet te drinken ; Karnemelk
Huisdieren? ; Jah.. hond en aquarium vol vissen…
Werk? ; In het bestuur…
Hobby’s? ; Heeeeel veeel hobby’s… knutselen.. der op uit,… noem ma op..
Ik werd hier lid omdat. ; Iets aan mijn conditie te doen…
Favoriete film/soap. . ; 1 film vergeet ik nooit weer.. oorlog uit Vietnam…kweet niet meer

  hoe die heet….
Favoriete speler ; Kan niet op zijn naam komen.. zet maar Gert Kobus…
Favoriete speelster ; Ooow my goodness!! Eeeuh… om mee te splelen.. Ria

  Scheggertman hahahaha
Mijn bijdragen bij de hal… ; Ik zit natuurlijk in het bestuur….
Wens/droom ; Nog is een keer een verre reis maken.. Indonesië…er meer

 vrijwilligers bij de club komen… en die bloeiende blijft natuurlijk.
Wijze raad? ; Wat je vandaag kan doen moet je niet uitstellen tot morgen.
Je levensmotto? ; Ga niet bij de pakken neer zitten.. en doe wat je kunt…
Dit interview was… ; Leuk… Vooral dit idee dat je zo mensen beter kunt leren kennen

  in de club…  echt leuk…
Auteur: Emmy Pater
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“Toekomst Moppers”

Er komt een man een café binnen en gaat
aan de bar zitten. Naast hem zit een man

en die heeft een eendje en een blik op de bar
liggen. "Wat is dat voor een eendje?" vraagt
de man. "Dat is een dans-eendje," zegt de
andere man: "Als je hem op dat blik zet, dan
maakt 'ie een rondedansje." "Dat zou ik wel
eens willen zien," zegt de ene man weer. De
andere man pakt het eendje en zet 'm op het
blik. De eend maakt een rondedansje: pat pat
pat pat pat pat. "Dat is leuk," zegt de man, "is
dat eendje te koop?" "Voor honderd gulden
mag je hem hebben." De man koopt het
eendje en neemt hem mee naar huis. "Moet
je nou eens kijken wat ik heb," zegt de man
tegen zijn vrouw: "Een dans-eendje." De man
zet de eend op het blik, maar er gebeurt niets.
De eend blijft stokstijf staan. De volgende dag
gaat de man weer naar het café. Aan de bar
zit weer de man van het eendje. "Dat is me
ook wat moois," zegt de ene man, "koop ik
gisteren zo'n dans-eendje van je... Ik zet dat
beestje thuis op dat blik: gebeurt er helemaal
niks." "Tja," zegt de andere man," je moet wel
eerst het kaarsje in het blik aansteken."

Van 2 vampiers die samen in een verlaten
pand wonen, wil er 1 nog gauw voordat

het licht gaat worden nog iets eten, want hij
heeft nog ontzettende trek. De andere vam-
pier zegt dat het over 10 minuten al licht wordt
en dat het geen zin heeft.” Maar de ander
heeft zo’n trek dat hij het er toch op waagt en
zegt heel snel te zullen zijn. Hij vliegt met een
nood gang het raam uit en komt met 10 se-
conden alweer terug en het bloed komt nog
uit zijn mondhoeken. “Zo, dat heb je snel ge-
daan”, zegt de andere vampier.” Zegt de ene
vampier: “Zie je die lantaarnpaal net buiten
het raam? “Ja, die zie ik”, antwoord de ander.
Zegt die ene: Nou, ik zag hem niet!”

Een cowboy wilde een ongevallen-
verzekering afsluiten. "Hebt u ooit een

ongeluk gehad?" vroeg de verzekeringsagent.
"Nee," zei de cowboy, "maar vorige zomer
heeft een paard me wel zo'n trap verkocht

dat twee ribben waren gebroken, en een paar
jaar geleden heeft een ratelslang me in mijn
enkel gebeten." "En noemt u dat geen onge-
lukken?" vroeg de verzekeringsagent ver-
baasd. 'Nee," zei de cowboy, "ze deden het
met opzet."

Een Belg huurt een kano en peddelt het
water op. Midden op de plas kiept zijn

kano om. De kano komt niet meer overeind.
De man komt niet meer boven. Enkele om-
standers springen in het water en halen de
bewusteloze Belg naar de kant. Ze beginnen
te beademen en te reanimeren. De politie
komt erbij. Ze kijken in zijn binnenzak. Daar
zitten een Belgisch paspoort en drie zwem-
diploma's in. Als de Belg bijkomt, vraagt een
agent: "Kon je jezelf nou niet redden? Je hebt
verdorie drie zwemdiploma's!"
"Awèl," zegt de Belg, "maar ik wist niet dat
die hier ook geldig waren."

Komt een man vloerbedekking leggen bij
een ouwe vrouw. Is-ie helemaal klaar zeg,

ziet-ie midden in de kamer een onwijze bob-
bel in het tapijt. Dat hij grijpt naar z`n kontzak
en hij denkt: ‘Ja hoor, mijn shag'. En om maar
te zorgen dat die shag-bobbel weg is, pakt
die gozer zijn hamer en hij ramt uit alle macht
die bobbel plat. Even later gaat-ie, na afgere-
kend te hebben, weg. Komt dat ouwe wijf
achter hem aanhollen: "Meneer, U bent wat
vergeten, uw shag lag nog in de vensterbank.
En trouwens, heeft u mijn hamster ergens
gezien?"

Een Belg staat in Amerika voor het Witte
Huis. Ineens stapt er een man naar hem

toe, doet zijn jasje open en zegt: "FBI." De
Belg doet ook zijn jasje open en zegt: "Zuiver
scheerwol."

Wat is het verschil tussen Sanex en je
baas?

Antwoord: Sanex irriteert niet!

Marcel Snijder
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De eindbeoordeling vindt plaats tijdens een
gesprek met de kandidaat. Onderwerp van
gesprek zijn onder andere het resultaat van
de spelregeltoets, de indrukken van de men-
tor, de evaluaties van de stagewedstrijden en
de ervaringen en ambities van de kandidaat.

Kosten
Het cursusgeld bedraagt 45 euro. Slaagt de
kandidaat en besluit deze scheidsrechter te
worden, dan wordt dit bedrag volledig
gerestitueerd.

Doorstroming
Een nieuwe scheidsrechter treedt toe tot het
korps met een D-licentie. Een D-scheidsrech-
ter dient minimaal vijf wedstrijden per
competitiehelft in actie te komen. Na tien
wedstrijden stroomt de nieuwe scheidsrech-
ter automatisch door naar de C-categorie,
waarna uiteindelijk het behalen van de ITTF-
status, en dus het leiden van internationale
wedstrijden en toernooien, tot de mogelijkhe-
den behoort.

Contact
Voor meer informatie neemt u contact op met
het bondsbureau van de NTTB:

Ralph van Wolffelaar
079-343 81 54
wolffelaar@nttb.nl

Scheidsrechters gevraagd

Interesse om toptafeltennis van dichtbij te
volgen? Als bondsscheidsrechter kom je re-

gelmatig met nationale en internationale top-
spelers in aanraking. Een uitstekende manier
om je steentje bij te dragen aan de sport en
tevens een prima gelegenheid om van tafel-
tennis op het hoogste niveau te genieten.

Procedure
Heb je interesse voor de functie van bonds-
scheidsrechter bij de NTTB, meld je dan bij
Ralph van Wolffelaar op het bondsbureau. Hij
stuurt je informatie over opleiding, kosten,
toetsmomenten etc. Na betaling van het
cursusgeld ontvangt de kandidaat het les-
materiaal. Vervolgens wordt door de commis-
sie Opleidingen en Spelregels automatisch
contact gezocht met de kandidaat, waarna
een datum voor de spelregeltoets wordt vast-
gesteld. Bij een goede uitslag wordt de kan-
didaat aan een mentor gekoppeld. Na het
volgen van een aantal wedstrijden met de
mentor wordt de kandidaat ingedeeld voor
een drietal stagewedstrijden. Na een tussen-
tijdse evaluatie volgen nog twee stage-
wedstrijden. De mentor bespreekt regelma-
tig de vorderingen van de kandidaat en is ge-
durende deze periode voor zowel de kandi-
daat-scheidsrechter en de stagebegeleiders
aanspreekpunt.

Tafeltennissen bij De Toekomst,

meer dan een sport...
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Volgende maand verwacht...

n Kerst en nieuwjaarsgroeten?

n Verslagen van de aktiviteitencommissie?

n Het eerste team kan zich handhaven?

n Eindstanden najaarscompetitie?

n Verslag nieuwjaarsreceptie?

n Wellicht staat uw stukje in het volgende clubblad?

Geboren 9 oktober

Harmen

Zoon van Gea en Erwin Driessen
broertje van Dennis en Marko

Gefeliciteerd
De redactie




	Redactioneel
	Gegevens
	Inhoud
	Van het bestuur
	Agenda
	Agenda 2

	Heuksken van Hendrik Jan
	Wist u dat...
	Bedankjes
	Brengtoernooi 1
	Brengtoernooi 2

	Bedankt
	Tussenstand Eredivisie
	Versprekingen.
	Tafeltennis-poëzie
	Jaarvergadering
	Vrijwilligers
	Bestuurs- en commissieleden
	Jarigen
	Ledenmutaties
	Het barrooster
	Dames competitiewedstrijd 3 nov
	Een adverteerder in de schijnwerper
	Scholierentafeltennistoernooi
	“Tafeltennis-nooit-grappigs”
	De puzzelhoek
	Nieuwjaarsreceptie
	De twee kanten van...
	“Toekomst Moppers”
	Scheidsrechters gevraagd
	Volgende maand verwacht...
	Geboren...

