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Gegevens

Zonnescherm?

Strandhanddoek?

Vakantieplannen?

Tuinset?

Strandbal?

Informeer eerst bij onze
adverteerders!

Voor velen van ons zijn een aantal te nemen
hobbels te hoog geworden en zijn aan een
flinke vakantie toe. Gelukkig duurt dit voor
velen niet al te lang meer, zodat ze na de va-
kantie vol goede moed een hernieuwde start
kunnen maken met hun activiteiten. De regu-
liere redacteur zag ook als een berg op te-
gen het vervaardigen van het clubblad dat u
nu in handen heeft. Vandaar dat ondergete-
kende zich éénmalig opgeworpen heeft om
deze editie van het clubblad te maken.

Naast de zon (het is op het moment van
schrijven ruim 30 graden) is er echter een
ander groot lichtpunt en dat is dat een pleeg-
moeder (haar naam is me even ontschoten)
van een lid van onze vereniging zich opge-
worpen heeft om Harry het komende seizoen
bij te staan, zodat weer getracht kan worden
om op reguliere basis een clubblad uit te bren-
gen.

Het clubblad dat u nu in handen heeft is het
2e clubblad van dit jaar. Ondanks dat een
aantal vaste rubrieken (wist u dat..., de 2 kan-
ten van, een adverteerder in de schijnwerper
en het Heuksken van Hendrik Jan ontbreken)
is het toch een dik zomerexemplaar van 48
pagina's geworden.

Ik hoop wel dat deze vaste rubrieken in het
komende clubblad weer verschijnen.

Vanaf deze plek wens ik iedereen een fan-
tastische vakantie toe en ik hoop een ieder
na de vakantie gezond en wel weer te zien.

Mirko Egbers
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Inhoud Agenda

Zaterdag 4 juni 19.00 uur
Seizoensafsluiting Jan Wissinkhal
Barbecue,Puzzelwandeltocht, D.J.Sunfield,
Mystery Guests etc. Kosten • 10,00 p.p. Op-
gave was voor 30 mei jongstleden

Za - Zo 4/5 juni
Jeugd Finales Nationale Jeugd-Meerkampen
(N-Toernooi) gecombineerde ½ finales en
Finales
Organisatie: TTV Helden, Piushof 137 5981
WW Panningen  info: Joost Schoenmakers
tel. 0165-561261

Dinsdag 7 juni 19.30 uur
Bestuursvergadering L.T.T.C. De Toekomst

Zaterdag 11 juni
O.R. toernooi Nijmegen

Vr - Za - Zo 19-21 augustus
Traininsweekend jeugd

Zondag 4 september 06.30 uur
Wadvissen, kosten � 40,00 (passagiers be-
talen � 32,00)

Zaterdag 10 september
Clubkampioenschappen jeugd

Zaterdag 17 september
start najaarscompetitie jeugd
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Van Het bestuur

haar teams weer aan kan vullen.
Het kan toch niet zo zijn, dat wij be-
taalde krachten moeten aanstellen om
de schoonmaak te doen in onze hal.
Zelfwerkzaamheid is van groot belang,
niet alleen omdat dit veel gezelliger is,
maar ook omdat het scheelt in de on-
kosten voor de clubkas, maar ook in
uw eigen portemonnee.
Als wij betaalde krachten aan moeten
stellen betekent dat een forse
contributieverhoging.
Dus!!!!!!!!!!!!!!!
Jongere  en oudere senioren laat je
niet kennen en meld je aan bij
Liesbeth.
Wij hebben een groot ledenaantal,
maar we zien eigenlijk altijd de zelfde
mensen, die zich met hart en ziel in-
zetten voor allerlei werkzaamheden.
Wij zijn deze mensen zeer dankbaar,
maar vinden dat sommigen van hen
veel te veel hooi op zijn/haar vork heb-
ben.
Als jullie geen gehoor geven aan deze
oproep, vallen ook die mensen straks
uit, omdat ze gewoon veel te veel doen.
Dat is een slechte zaak voor onze club.
Nogmaals, voel je aangesproken en
steek ook eens de handen uit de mou-
wen. Vele handen maken licht werk,
en nemen ook nog eens minder tijd
.

Namens het bestuur,
Claske Harmsen

Ook al staat er namens alle leden een in
memoriaal van Klazien Emsbroek, toch kan
ik het niet nalaten u te vertellen, wat voor een
intense impact het bericht van overlijden van
Klazien  nog steeds op ons heeft.
Wij bewonderen Henk, dat hij tijdens de ziekte
van Klazien steeds nog belangstelling had
voor het reilen en zeilen in de bestuurskamer.
De laatste bestuursvergadering was Henk
weer aanwezig, en wij hopen, dat hij zijn draai
weer een beetje kan vinden. Wij wensen hem
nogmaals veel sterkte toe en hopen dat hij,
indien zijn gemoedstoestand het toelaat, hij
in zijn tempo, de draad weer kan oppakken.
Als bestuur zijn wij druk bezig in samenwer-
king met Wim Brinkerink de structuur in het
beleid aan te passen.
Wij kunnen u alvast vertellen, dat wanneer er
duidelijkheid van zaken is, het de bedoeling
is, om een aantal avonden te organiseren,
waarbij verschillende onderwerpen doorge-
sproken zullen worden met alle commissies
gezamenlijk.
Gelukkig heeft de oproep, om als commissie
schriftelijk verslag uit te brengen aan het be-
stuur, gehoor gekregen.
Uit de verslagen krijgen wij in ieder geval al
een indruk, waar de commissies mee bezig
zijn.
Er is gebleken, dat er steeds meer leden zijn,
die hun taak binnen het schoonmaakteam
neerleggen.
Een dringende oproep doen wij daarom, aan
alle senior leden , meld je a.u.b. aan bij
Liesbeth Kok, zodat zij de manco’s binnen

Tafeltennissen bij De Toekomst,

meer dan een sport...
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Voorjaarskampioenen 1

Afgelopen seizoen zijn bij onze vereniging 4 teams kampioen geworden. Drie teams in de
seniorencompetitie en 1 team bij de jeugd. Het hoogste team dat kampioen is geworden is het
2e herenteam. Deze kwam uit in de eerste klasse van de afdeling Oost, regio IJsselstreek.
Omdat er in deze regio 2 eerste klassen zijn en maar 1 klasse daarboven (de hoofdklasse),
diende nog een extra wedstrijd gespeeld te worden tegen de kampioen uit de andere eerste
klasse (Swift - Deventer). Deze wedstrijd werd op 22 april 2005 op neutraal terrein (bij vereni-
ging uit Trias - Twello) gespeeld. Omdat het team (bestaande uit Paul van de Weerthof, Ben
klein Teeselink, Tom Bleumink en Ronald Swaters) binnen no time 6 punten had gehaald (de
stand was op dat moment 6-1) was promotie naar de hoofdklasse, ten koste van Swift, een feit.

Ook kampioen is geworden Toekomst 3, bestaande uit Ferdinand van Hilst, Jos Zonneveld en
Patrick van Laarhoven. Zij kwamen het afgelopen seizoen uit in de 2e klasse.
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Voorjaarskampioenen 2

In de zesde klasse is ook een team kampioen geworden. Dit team (Toekomst 17) bestaat uit
Rob Brand, Harry Albers, Henk Brinkerink en Chris Wenneker.

Bij de jeugd, was het tot en met de laatste wedstrijd spannend of het vierde team kampioen
zouden worden of niet. Ze hadden een goede concurrent aan Wijk 16 uit Deventer. Het team,
bestaande uit Koen Dercksen, Jara de la Court, Dylan Kamma en Joni Wendersteijt behaal-
den in de 4e klasse evenveel punten als concurrent Wijk 16. Doordat het ondelinge resultaat
positief uitviel voor De Toekomst, mochten zij zich voorjaarskampioen noemen.
De teams worden gehuldigd tijdens de afsluitavond welke op 4 juni plaatsvindt.
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Ben Wijnhoudbokaal 1

Voor de eerste avond (op 13 april) hebben zich 16 spelers opgegeven.
Mocht het dit jaar toevallig zijn, alle deelnemers zijn ook nog recreanten. De wedstrijdleiding had
dit jaar weer besloten om alle gamestanden mee te laten tellen. Er werd dit keer 5 games
gespeeld en die moesten allemaal gespeeld worden. Er waren 4 poules waarin 4 spelers zaten,
een vierkamp was het gevolg dat gespeeld moest worden.

De uitslag en stand per poule zijn als volgt

Poule 1 Poule 2 Poule 3 Poule 4

Chris Wenneker 14 Henk Brinkerink 14 Arie Pater 15 Jacqueline Vos 13
Wim Brinkerink 11 Erna Eilers 8 Henk Harmsen 8 Bep Geverink 9
Gerard Alting 6 Ben Wenneker 8 Liesbeth Kok 6 Henk Sloesarwij 4
Lienke Freriks 1 Geert Zeelte 0 Gerda Post 1 Wim Klein Wassink 4

Voor de finaleronde (gespeeld op 20 april) )zijn 3 poules gemaakt. De deelnemers gaan nu
maar 3 games spelen in een zeskamp.

Poule I Poule II Poule III
Arie Pater Erna Eilers Wim Klein Wassink
Henk Brinkerink Ben Wenneker Lienke Freriks
Jacqueline Vos Henk Harmsen Gerda Post
Mario Vruggink Gerard Alting Geert Zeelte
Wim Brinkerink Liesbeth Kok Rob Brand

Joop Stokvisch/ Chris Wenneker Henk Sloesarwij Dorine Molenaar
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Ben Wijnhoudbokaal 2

Poule II
Ben Wenneker
Erna Eilers
Henk Harmsen
Gerard Alting
Henk Sloesarwij
Liesbeth Kok

Er werd lustig erop gespeeld, de gebruikelijke spanning en frustraties waren aanwezig. Er
waren zelfs enkele verrassende uitslagen te bezien. Gelukkig hadden alle deelnemers veel
spelvreugde en een positieve inzet.
Aan het eind van de avond hadden we weer een nieuwe winnaar van de Bennie Wijnhoud
Bokaal. De wedstrijdleiding heeft Bennie Wijnhoud gevraagd om de wisselbokaal weer uit te
reiken. De uiteindelijke winnaar is Wim Brinkerink geworden. 
De einduitslag is als volgt.

Poule I
Wim Brinkerink
Mario Vruggink
Henk Brinkerink
Arie Pater
Jacqueline Vos
Joop Stokvisch/Chris Wenneker

Poule III
Wim Klein Wassink
Lienke Freriks
Rob Brand
Dorine Molenaar
Geert Zeelte
Gerda Post

Henk Franssen
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Tafeltennisvereniging Swift in Deventer organiseerde gisteren, zondag 22 mei 2005, een Top 12
toernooi, waaraan de beste spelers uit het oosten van het land deelnamen. Het deelnemersveld
bestond uit "oude glorie" (Paul Haldan, Henk en Ron van Spanje), "aanstormend talent" (Martijn
de Vries, Wai Lung Chung en Jelle Bosman) en een zestal eerste en eredivisie spelers. De
organisatie had besloten om het toernooi onder te brengen in twee zeskampen, gevolgd door
een halve finale en een finale.

In poule 1 waren de krachtsverschillen gering. Na vier van de vijf ronden maakten vier spelers
kans op het bereiken van de halve finale. Gert Kobes (De Toekomst) was met vier overwinnin-
gen op zak al zeker van de eerste plaats in de poule. Daarnaast was teamgenoot Remy Beelen
verzekerd van de laatste plaats, omdat hij nog geen overwinning had geboekt. De vijfde ronde
zou uitsluitsel geven. Martin Brinkhoff (Torenstad) boekte een 3-0 overwinning op Paul Haldan,
Henk van Spanje (SKF) boekte een moeizame 3-2 overwinning op Gert Kobes. Nu was het
wachten op de laatste partij in deze poule tussen Remy Beelen en Martijn de Vries (Smash '70).
Remy kwam met 2-0 in games en 5-2 voor in de derde game. Daarna startte Martijn een "alles
of niets" offensief en won eerst de derde game en daarna ook de vierde game. Met subtiel spel
bereikte Remy een 4-0 voorsprong in de laatste en beslissende game. Hierna was de accu van
Remy Beelen leeg en trok Martijn de Vries met 11-9 in de vijfde de winst naar zich toe. Op grond
van "onderling resultaat" werd Martijn de Vries tweede in de poule en hield hiermee "grote na-
men" als Martin Brinkhoff en Henk van Spanje achter zich.

In poule 2 waren de krachtsverhoudingen duidelijker. Vinh Nguyen Huy (Swift), Wai Lung Chung
(Smash '70) en Herm Aalders (Torenstad) kwamen te kort om een plaats in de halve finale te
bemachtigen. Daarnaast verraste Hans de Boer (Bit.nl) vriend en vijand door van iedereen te
winnen. Zijn partij tegen Ron van Spanje (De Toekomst) stond bol van de spanning. Met veel
"duw en trekwerk" wist Hans de Boer deze partij in de vijfde game in zijn voordeel te beslissen.
Hierdoor werd de strijd om de tweede plaats (en een plaats in de halve finale) beslist in de
laatste ronde. Uiteindelijk was het Jelle Bosman (Torenstad) die met 3-1 zegevierde over Ron
van Spanje en hiermee de tweede plaats in poule opeiste.

Het gevolg waren twee halve finales met Gert Kobes tegen de Nederlands juniorenkampioen
Jelle Bosman (16) en Hans de Boer tegen junior Martijn de Vries (16). Martijn de Vries speelde
vrijuit tegen de Boer en won –tegen de verwachting in– simpel met 4-1. Spannender verliep de
andere halve finale. Gert Kobes won de eerste twee games met 11-9, maar daarna won Jelle
Bosman met 11-5 en 15-13. Vervolgens wonnen beide spelers een game met 11-5, waarna de
stand 3-3 (in games) was. Met risicovol spel bereikte Kobes een 6-2 voorsprong in de laatste
game en gaf deze voorsprong niet meer uit handen.

De finale verliep minder sensationeel: Gert Kobes boekte een 4-0 overwinning op Martijn de
Vries. Hiermee was de uitslag opgemaakt:

1. Gert Kobes (De Toekomst)
2. Martijn de Vries (Smash '70)
3. Jelle Bosman (Torenstad)

Auteur(s): Johan van Felius bron: www.nttb-oost.nl

Gert Kobes wint Swifter Top 12
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Eindstanden competitie 1

    Dames team  1 3e Divisie goep 2  
 
 gesp. totaal   gesp. gew. perc.

Woerden 1   10 68          
Vriendenschaar 1  10 54          
De Toekomst 1  10 52 M.  Krikke   17 11 65%
U.S. 2  10 45 M.L.  Boer   24 15 63%
Heemskerk/De Treffers 1 10 44 M.  Fleming   23 11 48%
Shot ’65 2  10 37 I.R.  Faber   17 5 29%

senioren  Team  3   2e klasse- poule 1
 
 gesp. totaal   gesp. gew.  perc.

De Toekomst 3  10 81          
De Brug 4   10 57          
Swift (D) 4   10 56          
Torenstad 3   10 52 J  Zonneveld   30 28  93%
Futura 1   10 33 P. van Laarhoven  27 22  81%
De Toekomst 7  10 21 F. van Hilst    30 21  70%

senioren  Team  2   1e klasse- poule 2
 

 
 gesp. totaal   gesp. gew.  perc.

De Toekomst 2  10 88          
Trias 3    10 57          
Swift 3    10 54 T.  Bleumink   18 18  100%
Trias 4    10 46 R.P.  Swaters   24 22  92%
De Brug 3   10 29 P.W. van de Weerthof 24 22  92%
De Lieverdjes 1  10 20 B.J.G.  Klein Teeselink 24 17  71%

    Heren team  1 Eredivisie  
 
 gesp. totaal   perc.

Degradatiegroep:

Stand
De Toekomst 1 10  40 G. Kobes 91%
Torenstad 1 10 32 J. Kahn 41%
Brandersstad 1 10 24 R. van Spanje 40%
Hotak ’68 1 10 14 * R. Beelen 25%

* gedegradeerd
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senioren  Team  6   2e klasse- poule 2
 
 gesp. totaal   gesp. gew.  perc.

De Brug 5   10 68          
Wijk 16 2   10 68          
Olst 2    10 55 R.E.  Verwoert   27 17  63%
Torenstad 4   10 51 M.  Willems   21 12  57%
De Toekomst 6  10 41 R.  Otten    24 7  29%
Overa 1   10 17 K.J.  Snijder   9 2  22%

senioren  Team  7   2e klasse- poule 1

 gesp. totaal   gesp. gew.  perc.

De Toekomst 3  10 81          
De Brug 4 10 57         
Swift (D) 4   10 56          
Torenstad 3   10 52 R.  Broeke    30 7  23%
Futura 1   10 33 H.J.  Stegeman   18 3 17%
De Toekomst 7  10 21 J.L.  Hendriksen   27 4 15%

senioren  Team  4   2e klasse- poule 3

 
 gesp. totaal   gesp. gew.  perc.

Torenstad 2   10 71          
Gelvandria 1   10 55          
De Brug 6   10 54 G.J.  Voelman   24 19  79%
De Toekomst 4  10 53 H.  Wittenberg   24 13  54%
Swift 5    10 34 F.P.  Snijder   27 13  48%
DTTC 1   10 33 M.  Egbers    15 5  33%

senioren  Team  5   2e klasse- poule 4
 

 
 gesp. gew.   gesp. gew.  perc.

De Toekomst 5  10 65          
Wijk 16 1   10 65          
Holten 1   10 56          
De Veluwe 4  10 54 R.K.  Voppel   27 26  96%
Trias 6    10 32 M.  Fleming    30 15  50%
ABS 1    10 28 M.  Krikke    24 12  50%

Eindstanden competitie 2
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senioren  Team 11   3e klasse- poule 6

 gesp. totaal   gesp. gew.  perc.

De Brug 9   10 69          
De Toekomst 11  10 66          
DSC 1    10 55 J.B.H.  Schoolderman 24 20  83%
Wijk 16 3   10 48 J.  Veldmaat   24 18  75%
MTC 3    10 33 R.J. van Mourik   27 16  59%
Torenstad 6   10 29 W.  Leidekker   15 4  27%

senioren  Team 10   3e klasse- poule 3

 gesp. totaal   gesp. gew.  perc.

Warnsveld 2   10 80          
Gelvandria 2   10 59          
De Brug 13   10 53          
Wijk 16 4   10 51 W.J.  Klein Baltink  30 16 53%
De Toekomst 10  10 33 M.  Knippen    30 09 30%
ZC Aktief 2   10 24 R.B.  Jorritsma   27 01  04%

senioren  Team  8   3e klasse- poule 1
 

 
 gesp. totaal   gesp. gew.  perc.

De Brug 7   8 53          
ZC Actief 1   8 45          
De Toekomst 8  8 42          
MTC 1    8 36 S.  Bouck    24 16  67%
De Veluwe 7  8 24 J.R.  Heijink    24 14  58%
      E.  Simmelink   24 9  38%

senioren  Team  9   3e klasse- poule 2
 

 
 gesp. totaal   gesp. gew.  perc.

Swift (D) 8   10 68          
Olst 3    10 64          
De Veluwe 6  10 56          
Trias 9    10 55 J.  Schrijver    27 14  52%
De Toekomst 9  10 36 H.  Emsbroek   18 9  50%
Shot ’78 2   10 21 A.  Horstman   30 8  27%

Eindstanden competitie 3
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senioren  Team 15   5e klasse- poule 8

 gesp. totaal   gesp. gew.  perc.

De Veluwe 10  10 80          
DTTC 5   10 67          
Wijk 16 6   10 53          
De Toekomst 15  10 50 G.W.  Brinkerink  27 14  52%
Warnsveld 6   10 27 A.  Hofland-Franssen 30 15  50%
Swift (D) 16   10 23 J.C. ten Bokkel   30 14  47%

senioren  Team 14   4e klasse- poule 2
 

 gesp. totaal   gesp. gew.  perc.

ZTTC 1    10 76          
Trias 14   10 72 W.J.  Voelman   24 5  21%
Futura 2   10 59 J.J.J.  Hoffman   24 5  21%
Gelvandria 5   10 52 W.  Wilgenhof   24 3  13%
De Veluwe 9  10 23 J.  Stokvisch   18 1  6%De
Toekomst 14  10 18 Q.J.  Hoffman   0 0  0%

senioren  Team 13   4e klasse- poule 3

 gesp. totaal   gesp. gew.  perc.

De Lieverdjes 4  10 74          
De Toekomst 13  10 56          
Torenstad 7   10 55 B.M van Wel   24 19  79%
Trias 13   10 46 N.  Horstman   24 15  63%
DTTC 4   10 42 F.N.  Moespot   18 8  44%
Gelvandria 8   10 27 H.  Franssen   21 6  29%

senioren  Team 12   3e klasse- poule 7

 gesp. totaal   gesp. gew.  perc.

ETTV 1   10 61          
De Brug 12   10 58          
De Veluwe 5  10 55 E.  Driessen   24 15  63%
Warnsveld 3   10 48 J.  Rijswijk    21 8  38%
De Toekomst 12  10 40 J.  Bouwmeester  21 6  29%
Holten 1   10 38 J. van Laarhoven   18 5  28%

Eindstanden competitie 4
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senioren  Team 17   6e klasse- poule 5
 

 
 gesp. totaal   gesp. gew.  perc.

De Toekomst 17  10 65          
Futura 5   10 57          
De Brug 19   10 54 H.B.  Albers   27 23  85%
Ugchelen 3   10 52 H.  Brinkerink   21 17  81%
Gelvandria 17  10 51 C.  Wenneker   12 9  75%
swift (D) 19   10 21 R.  Brand    24 7  29%

senioren  Team 16   6e klasse- poule 1
 
 gesp. totaal   gesp. gew.  perc.

Ugchelen 2   8 65          
De Toekomst 16  8 42          
Wijk 16 11   8 39 M.  Vruggink   21 14  67%
Trias 20   8 33 M.M.  Spruit   24 14  58%
SC Gorssel 5  8 21 J.B.  Vos    24 10  42%
      C.J.  Schuiling   0 0  0%

senioren  Team 19   6e klasse- poule 3

 gesp. totaal   gesp. gew.  perc.

Swift (D) 18   8 65          
Wijk 16 10   8 62          
De Toekomst 19  8 28 J.G.B. van de Lande  24 11  46%
Gelvandria 15  8 27 J.W.  Wissink   9 3  33%
MTC 5    8 18 H.  Sloesarwij   18 5  28%
      A.C.  Fisscher   15 3  20%

senioren  Team 18   6e klasse- poule 4
 

 gesp. totaal   gesp. gew.  perc.

swift (D) 17   8 72          
ETTV 5   8 45 E.  Eilers-Kraan   15 10  67%
Torenstad 10  8 44 A.  Enterman   9 2  22%
De Toekomst 18  8 23 E.G.  Freriks   12 1  8%
Wijk 16 12   8 16 G.  Zeelte    18 1 6%

   M.  Enterman   9 0  0%

Eindstanden competitie 5
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Lieve sportvrienden
Het is al weer een tijdje geleden maar hier is toch nog een verslag van de zeer gezellige
bingoavond. De kantine zat helemaal vol en er waren zelfs een aantal jeugdleden. Om zeven
uur werd er begonnen.
Wim Brinkerink en Albert ten Hoopen waren de gastheren.Albert draaide de balletjes en Henk
mocht ze opnoemen. 21, 4, 58, 42, 1, 67, BINGOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
De spanning was te snijden. We speelden samen met de gehandicapten en dat liep perfect.
Een aantal deelnemers kon het zelf en een aantal leden moest worden geholpen. Ze hadden
in ieder geval een heerlijk avondje uit. Gerard vroeg iedere keer “kriegen wie nog hapjes”? En
dat gebeurde dan ook en van allerlei lekkers kwam voorbij.
Volgende ronde, 9. 17, 15, 50, 64, 2, 20, 3, BINGOOOO. Arie Pater had een prijs, Annie
Bongers had een prijs en waren nog veel prijzen te verdelen.
De hoofdprijs ging naar Albert ten Hoopen, hij kreeg een goed gevulde tas met boodschap-
pen. Albert, gefeleiciteerd. Ik vind dat deze bingoavond voor herhaling vatbaar is. De jeugd-
leden kwamen lege glazen vragen aan de bar, de inhoud hadden ze zelf bij zich. Die hadden
gewonnen. Proost jongens..
Als je bij Jaqeline Vos aan tafel zit is het altijd lachen, gieren en brullen en dus had de jeugd
het goed getroffen. Maar het was aan alle tafels wel gezellig en zeer geslaagd dus.
Bedankt recreantencommissie en ALTC. Ga zo door met leuke dingen organiseren.
Een grote bingofan.

Lienke Freriks

Verslag Bingo-avond

Nieuw tenue voor De Toekomst

Zoals op de algemene ledenvergadering reeds is besproken en waarvoor de leden hun goed-
keuring hebben verleend, zullen we binnenkort rondlopen in een nieuw clubtenue met op de
borst het logo van onze club. Hieronder volgen de prijzen die gehanteerd gaan worden voor
dit tenue.

Alleen het eerste shirt of short kunt u bestellen voor de volgende prijzen.
Het shirt is � 10,--
Het short is � 10,--

Wilt u een 2e shirt of short dan zijn de prijzen als volgt:
Shirt: Short:
Maat 0 - 3 : � 21,50 Maat 0 - 3 : � 12,60
Maat 4 – 10 : � 22,65 Maat 4 – 10 : • 14,00

Vanaf september a.s. 2005 zijn competitiespelers verplicht het clubtenue te dragen.
Het shirt is verplicht, als u een bijpassend zwarte short in uw bezit heeft is de aanschaf van
een nieuwe niet verplicht.

NB. Alle andere leden mogen indien zij dat willen ook een clubtenue aanschaffen.
Namens het bestuur,

Claske Harmsen
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Niet druk, maar heel gezellig!
Wat een zuurtjesavond, maar ooh zo gezel-
lig was het op de ’70-’80 Party. Naast het tref-
woord ‘gezellig’ waren de volgende omschrij-
vingen ook van toepassing: lol, muziek, dan-
sen, dj, disco, drinken, lekkere hapjes, sms-
en (in die tijd al??), hoofdband, plateauzolen,
pinnen, meezingen en NVM.

Met een select maar melange gezelschap
van Toekomstleden en aanhang was het een
leuk feestje met muziek uit de jaren ’70 en
’80 van de vorige eeuw.

Het leuke was dat ook bezoekers hun best
hadden gedaan om kleding uit die jaren op te
sporen en zich te kleden als typisch ’70 of
typisch ’80. Dit zorgde voor die extra sfeer uit
die tijd. Alleen mochten volgens Frans Jan ook
wel de prijzen uit die tijd worden gehanteerd.

Hé mister dj ...
De muziek werd allemaal aan de man en
vrouw gebracht door dj Henri Bruntink. Dat is
die ene gevaarlijke gek van gevaarlijkegek.nl.
Henri is een ervaren dj die als hobby Hij heeft
zijn dj-sporen al een tijd terug verdiend in de
tijd dat in Lochem nog ‘The Cornerclub’ be-
stond waar hij ook draaide. Naast de muziek
gaf hij informatie over de titels en artiesten te
gehoor aan het publiek en ook nog echte ja-
ren ’70 en ’80 grappen.
Iedereen kon ook verzoeknummers aanvra-
gen en vanuit zijn uitgebreide assortiment kon
hij bijna alle aan alle verzoeken voldoen.

OH’s, POP, DS, HM, M&M en NVM
Er waren OH’s, POP liep rond, DS ging uit
d’r dak, HM was helemaal overgekomen en
NVM. Nou zal je wel denken: Wat houdt dat

nu allemaal in?
Dan heb ik het over Ouwe Hippies (OH’s),
Paultje op Plateauzolen (POP), Dansende
Sandra (DS), Haagse Marcel (HM), Marjolein
& Marlies (M&M) en Nog Veel Meer (NVM).
Als het nog niet helemaal duidelijk is, dan had
je maar present moeten zijn.

Organisatie
De andere gevaarlijke gek, Jan van Londen,
stond achter de bar, in samenwerking met
Piet. Volgens dj Bruntink hadden we daarmee
een echte jaren ’70 party, met barmannen
genaamd Jan en Piet.
Wat hebben deze twee mannen het druk ge-
had zeg, die hebben zich uit de naad gewerkt
met al die grote bestellingen. Echte
TOPvrijwilligers, en maar graaien in de pin-
da’s.

Jammer dat er niet zoveel leden gehoor heb-
ben gegeven aan zo’n leuk initiatief van de
organisatie. Aangezien de aanwezigen zich
uitstekend hebben vermaakt, is het zeker
voor herhaling vatbaar. Deze feestgangers
zullen de volgende keer vast weer van de partij
zijn. Jij toch ook? Zeker nu je hebt gelezen
wat je allemaal hebt gemist.

Ik wil de dj, de bar’70bezetting en het
organisatiecomité bedanken voor de hele
gezellige en vooral muzikale avond.

Tot de volgende keer!

HM

P.S. Nou snap waar de uitdrukking
“Toekomstmuziek” vandaan komt.

’70 - ’80 Party
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Wadvissen

WADVISSEN
HARLINGEN

ZONDAG 4 sept.
� 40,00 p.p.

(Passagiers betalen � 32,-)
voor busvervoer, boot en aas

(uitgaande van deelname  25 personen,
introducees welkom)

Als er meer dan 25 personen meegaan
dan wordt de prijs goedkoper

vertrek:  6.30 uur
terug:   18.30 uur

opgave voor 26 aug.
bij Chris Wenneker

0573-256260/06-24888669
Hengels zijn aan boord te huur!!!
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Bestuurs- en commissieleden

Kascommissie:
W. Brinkerink
F. van Hilst

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

Redactie:
H. Albers (eindredactie) 0573-256867
K. Bergsma (redactie) 0573-280344
F. Snijder (corrector) 0573-254961
C. Wenneker (agenda) 0573-256260
R. Scheggetman (redactie)          0573-402408
Y. Beening t.beening@hccnet.nl

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

Trainers:
I.Faber 06-20030686
M. Krikke 0573-254961
F. Snijder      0573-254961
H. Vels 0573-257963
J. Zonneveld                                  0573-257596
F. van Hilst 06-27142060

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

Wedstrijdsecretariaat:
A. ten Hoopen      0573-254982
J. Vos (wedstrijdsecretaris) 06-14681944

A.L.T.C.-commissie:
E. Eilers-Kraan 0573-252703
L. Freeriks 06-45354704
A. Pater 0573-255659
R. van der Zee 0575-521736
B. Bannink 0573-252195
G.Sprukkelhorst 0573-258448

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

Financieel manager:
J. Wissink 0573-252630

Jazz-gymnastiek:
J. Vos 0573-252066

Jeugdcommissie:
??? (voorz,-secr.)

H. Franssen 06-40258277
R. Otten (penningmeester) 0573-258277
J. Vos (wedstrijdsecretaris) 06-14681944
Y. Beening t.beening@hccnet.nl
P. van Laarhoven 06-40587725
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Jarigen Ledenmutaties

Senioren
juni

Y.M.L. Beening 1-6
M.P. Snijder 3-6
H.B. Renskers 9-6
H.J. Vels 10-6
T. Bleumink 11-6
E. Bos 16-6
M. Buil 19-6
A.M. Bouwmeester 20-6
J.W.S.A. Osterloh 25-6
B.J.G. Klein Teeselink 28-6
P.W. Weerthof,van de 28-6

juli

G. Simon 3-7
H. Franssen 5-7
S. Goudswaardt-Beem 6-7
R.M. Scheggetman 10-7
R.P. Swaters 10-7
F.N. Moespot 18-7
Q.J. Hoffman 18-7
J.T.A. Mullink 17-7
K. Bergsma 21-7
S. Bouck 23-7
U. Beek,van 27-7

Jeugd
juni

J. Goossens 2-6
A. Goossens 13-6
G.T. Zwieten,van 12-6
K. Kamma 14-6
J.R. Court,de la 27-6

juli
M Dagdelen 18-7

Bedankt als lid:
Senioren;
Karin Bergsma

Patric Fleming.

Jacob Sijken

Bert Jansen

Jannie Nijland

Hendrik Ruiter

Jeugdlid;
Wim Tjepkema
Dennis Oosterlaar

Nieuw lid:
Senioren;

Reinir Paetzel
Maliskampstr. 11
5045 LT Tilburg
Tel: 013-5710041

Adreswijziging:

Tom Bleumink
Ida Gerardsingel 118
7207 CP Zutphen
Tel: 06-19336436
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Het barrooster

Vrijdag 3 Juni R.Swaters.
Vrijdag 10 Juni M.Fleming.
Vrijdag 17 Juni M.Krikke + R.Voppel.
Vrijdag 24 Juni J.Veltmaat.

Vrijdag 1 Juli R.Jorritsma.
Vrijdag 8 Juli H.Franssen.
Vrijdag 15 Juli F.Moespot.
Vrijdag 22 Juli P.v.d.Weerthof.
Vrijdag 29 Juli B.kl.Teeselink + P.v.Laarhoven.

Vrijdag 5 Augustus N.Horstman.
Vrijdag 12 Augustus B.v.Wel + R.v.Maurik.
Vrijdag 19 Augustus H.Stegeman.
Vrijdag 26 Augustus F.v.Hilst + J.Vos.

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.

De sleutel van de hal is af te halen bij:
Jan Bouwmeester, Stalkaars 8
of bij Linda Spruit, Anna van Burenlaan 21
of bij  Harry Albers, Kopermolenring 22
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Toekomst 1 Heren
Eredivisie (zondag)
Kobes.  W.G.
Paetzel.  R.
Kahn.  J.
Van Spanje.  R.N.
Beelen.  R.X.R.

Toekomst 1 Dames
3e divisie (zaterdag)
Boer.  M.L.
Fleming.  M.
Bouck.  S.
Krikke.  M.
Simmelink. E.

Toekomst 2
Hoofdklasse (vrijdag)
R.P Swaters
P.W. van de Weerthof
T. Bleumink
S.W.H.M.Helmich

Toekomst 3
1e klasse (vrijdag)
J.Zonneveld
R..K. Voppel
P. van Laarhoven
B.Klein Teeselink

Toekomst 4
2e klasse (vrijdag)
J. Voelman
H.Wittenberg
F.P. Snijder

Toekomst 5
2e klasse (vrijdag )
M. krikke
M.Fleming
F.van Hilst

Toekomst 6
3e klasse (vrijdag)
M.Willems
K.J. Snijder
R.E. Verwoerd
R.Otten

Toekomst 7
3e klasse (vrijdag)
R Broeke
J.L. Hendriksen
H.Stegeman

Toekomst 8
3e klasse (vrijdag)
M.Egbers
G. van Zwieten
I.Faber
E.Simmelink
S.Bouck

Toekomst 9
3e klasse (vrijdag)
J.R Heijink
R.Knippen
W.J. Klein Baltink

Toekomst 10
3e klasse (maandag)
J.Veldmaat
J.B. H. Schoolderman
R.van Mourik
W.Leidekker

Toekomst 11
3e klasse (maandag)
H.Emsbroek
J.Schrijver
A. Horstman

Toekomst 12
3e klasse (maandag)
E. Driessen
J.D. Rijswijk
J. van Laarhoven
J.Bouwmeester

Toekomst 13
4e klasse (vrijdag)
H.C. Franssen
F.N. Moespot
B.M. van Wel
N. Horstman

Toekomst 14
5e klasse (maandag)
J.C..ten Bokkel
A.Hofland - Franssen
W.Brinkerink

Toekomst 15
5e klasse (maandag)
W. Wilgenhof
J.J.J. Hoffman
W.J. Voelman
J.Stokvisch

Toekomst 16
5e klasse (vrijdag)
H.B. Albers
R.B.Jorritsma
J.G.B.van der Lande

Toekomst 17
6e klasse (vrijdag)
l.Spruit
J. B .Vos
M.Vruggink
C.J. Schuiling

Toekomst 18
6e klasse (vrijdag)
H.Brinkerink
R.Brand
E.Eilers-Kraan
C.Wenneker

Toekomst 19
6e klasse (vrijdag)
A.Enterman
M.Enterman
E.G..Freriks
G.Zeelte

Toekomst 20
6e klasse (maandag)
J.W.Wissink
H.Sloesarwij
G.Fisscher

Competitie-indeling senioren
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In Memoriam

Intens verdrietig zijn wij door het plotselinge overlijden van
 onze lieve tafeltennisvriendin

Klazien Emsbroek

Wij verliezen in haar een groot sociaal en meelevende persoonlijkheid.

 Phil Bosman zegt in een gedicht:

Als je de goede dagen in je
leven intens en bewust

beleeft en geniet,
is er veel kans

dat je sterker staat
in kwade dagen.

Gezien de overweldigende opkomst van de leden van onze club,
bij de crematie van Klazien denk ik dat wij het hier allemaal mee eens zijn.

Wij hopen dat dit voor Henk, Renate, Aldo, Sabine en Pascal een grote troost mag zijn.
Namens het bestuur.

Trainingstijden Jeugd

Maandag 18,15 uur tot 19.45 uur Maaike
Dinsdag 18.30 uur tot 19.30 uur Jos
Woensdag 18.45 uur tot 19.45 uur Ferdinand
Donderdag 18.30 uur tot 19.30 uur Jos

19.30 uur tot 20.30 uur Jos
19.00 uur tot 20.30 uur Irene

In de vakantieperiode
van 01-07-2005 tot 18-08-2005 is er geen training
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De Jeugdhoek

De jeugdleden krijgen vanaf deze Mepper een
eigen jeugdhoek.
Contactpersoon is Yvonne Beening en bij
haar kan ook kopij ingeleverd worden.

Jeugdleden worden vanaf maart 2005 zoveel
mogelijk benaderd via de opgegeven e-mail
adressen. Jacqueline Vos beheert dat be-
stand.
Via de jeugdtrainingsmomenten worden de
"officiële" poststukken verspreid.

Team-indeling

Hieronder volgt de voorlopige team indeling.
Er kunnen zich nog kleine wijzigingen
voordoen t.a.v. de teams
In het volgende clubblad hopen we de
definitieve teamindeling te kunnen plaatsen.

Toekomst 1
Marten Adolfsen
Annemiek Roelofs
Joni Wendersteyt

Toekomst 2
Boris Bosch
Dylan Kamma
Jara de la Court
Emmy Pater

Toekomst 3
Arie Goossens
Dennis Oosterlaar
Maikel de Groot

Toekomst 4
Jochem Beijer
Marten Knot
Freek Jansen
Jos Goossens

Toekomst 5
Christiaan van der Molen
Kevin Kamma
Joost Brand
Leander Zimmerman

Toekomst 6
Maaike Visser
Jordy van der Molen
Roy van Tienhoven
Pim Boersma
Michelle Zonneveld

Toekomst 7
Ruben Kamphuis
Peter Beening
Stein Schutte
Robin Langwerden

Bedankje

Ik (Linda Spruit) wil graag een ieder bedan-
ken die me heeft gesteund  of heeft geholpen
in de jaren dat ik in de jeugdcommissie zat.
Helaas moet ik stoppen omdat ik ga probe-
ren een cursus te volgen. En omdat de jeugd
nogal veel tijd in beslag nam, en ik die dan
niet meer zo veel zal hebben. Met pijn in mijn
hart ga ik weg bij de jeugdcommissie, ik heb
daar veel fijne dagen doorgebracht, met be-
geleiden naar wedstrijden of met kamp. Het
zijn eigelijk te veel dingen om op te noemen.
Maar het was zeer de moeite waard.
Iedereen bedankt.

Toch wil ik hierbij een oproep doen voor de
jeugdcommissie, WIE oh Wie zou hun willen
helpen met het begeleiden van de jeugd naar
de wedstrijden. Het is voor een aantal teams
zeer belangrijk om een begeleider mee te krij-
gen waarvan ze wat kunnen leren. Of wie wil
de jeugdcommissie steunen met hun activi-
teiten een paar extra handen is nooit weg.
Dus wie waagt een sprongetje in de J.C en
geeft de helpen de hand aan Jacqueline Vos,
Henk Fransen en Yvonne Beening. Met een
van deze kunt u dan contact opnemen voor
meer informatie over de J.C

Nou veel tafeltennis plezier en tot in de hal .

Groetjes Linda Spruit
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Ruik je de hele zaterdagmiddag in de kantine
lekkere beenham, maar als je net zelf met de
hamvraag komt en de beenham is op, is dat
nooit grappig.

Marcel Snijder

Als het puntje bij het paaltje komt en niet op
het scorebord, is dat nooit grappig!

Chris Wenneker

Als ze aan je vragen: Wil je nog even spe-
len? Je zegt: Ja en als ze dan met een doos
Lego aan komen, is dat nooit grappig!

Chris Wenneker

Als iedereen je aan het begin van 2005 een
gezond nieuwjaar wenst en je moet door
ziekte al meteen 2 nieuwjaarsrecepties ver-
stek laten gaan, is dat nooit grappig.

Marcel Snijder

Op het scholierentoernooi in 2004 medailles
uitreiken met het jaartal 2005 erin gegraveerd,
is nooit grappig.

Linda Spruit

Dat je moet spelen met een speculaasplank
en je neemt voor zoete koek aan dat je kunt
winnen, is dat nooit grappig!

Chris Wenneker

Als er geen toekomst is in de toekomst voor
De Toekomst, is dat nooit grappig!

Chris Wenneker

Als je vraagt of die Chinese rubbers nou zo
speciaal zijn en ze zeggen dat alleen het tuutje
wat kleiner is, is nooit grappig.

Marcel Snijder

Het is niet verwonderlijk dat je het Oliebollen-
toernooi wint met een opscheplepel: de over-
winning lag immers voor het opscheppen en
dat is nooit grappig!!

Chris Wenneker

Jezelf vrijwillig opgeven voor vrijwilliger van
het jaar, is nooit grappig.

Marcel Snijder

Als je het Oliebollentoernooi organiseert voor
de gehele vereniging dit jaar en er doen (bui-
ten de recreanten) maar 5 competitie spe-
lers mee, is dat nooit grappig!

Chris Wenneker

Als je een toernooi in Den Helder hebt en daar
aangekomen blijkt het afgelast te zijn, is dat
nooit grappig.

Mistic - Apeldoorn

De Toekomst hoeft volgens sommigen geen
naaiclubje te beginnen, want we zijn al een
naaiclub, dat is nooit grappig.

Marcel Snijder

Dat je half juli al weer "honger" naar de bal
hebt, is nooit grappig.

Chris Wenneker

“Tafeltennis-nooit-grappigs”

Bij het samenstellen van het vorige clubblad is er iets misgegaan en zijn de tafeltennis-nooit-
grappigs er niet ingekomen. Daarom deze keer alsnog de pagina met tafeltennis-nooit-

grappigs voor het clubblad. Ik was vorige keer bijna door alle tafeltennis-nooit-grappigs heen.
Om als fervent lezer van het clubblad in de volgende editie weer te kunnen genieten van deze
rubriek, zal je daar zelf ook een bijdrage voor moeten leveren. Er gebeurt zoveel binnen de club,
dat merk ik als ik er weer eens ben. Je hoeft er alleen maar “..., en dat is nooit grappig” achter-
aan  te plakken en in de copybus te deponeren of via de website in te zenden
(www.lttcdetoekomst.nl).
Gebruik onderstaande ter inspiratie en verzin zelf ook een leuke ‘tafeltennis-nooit-grappigs’.
Misschien doe je na aanleiding van de competitiewedstrijden of de clubkampioenschappen en
de trainingen wel ideeën op.
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Op vrijdagavond 22 april 2005 was het weer zover: Het Jeugdkamp.

Dit jaar was het jeugdkamp evenals het jaar ervoor zeer vroeg in het jaar. Dat mocht de pret niet
drukken, want de gehele dag was er al een stralend zonnetje en het beloofde voor de tijd van het
jaar een kamp te worden met mooi weer. Tegen 18:00 uur had iedereen zich verzameld bij de
hal alwaar middels een fietsroute (met onderweg vragen) naar de Heksenlaak te Zwiep gefietst
zou worden. De 4 verschillende fietsroutes zijn dit jaar in elkaar gezet door Henk Franssen en
Theo Beening. De eerste  groep zou om 18:15 uur vertrekken.

De groepsindeling was als volgt:

Groep 1 - Jacqueline Vos (de begeleider tijdens het fietsen),
Jochem Beijer, Boris Bosch, Maaike Visser, Ruben Kamphuis, Kevin Kamma (vanaf 21:00 uur
aanwezig)

Groep 2 - Ferdinand van Hilst (de begeleider tijdens het fietsen),
Marten Adolfsen, Jos Goossens, Peter Beening, Michelle Zonneveld, Dennis van Alen (vanaf
zaterdag aanwezig)

Groep 3 - Yvonne Beening (de begeleider tijdens het fietsen),
Marten Knot, Christiaan van der Molen, Leander Zimmerman, Dylan Kamma (vanaf 21:00 uur
aanwezig)

Groep 4: Linda Spruit (de begeleider tijdens het fietsen),
Freek Jansen, Jordy van der Molen, Dennis Oosterlaar, Maikel de Groot

Jeugdkamp 1
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Als eerste vertrok groep 3, 5 minuten later groep 2, gevolgd door groep 1 en als laatste groep 4.
Henk Franssen en Mirko Egbers vertrokken met 2 auto's en een aanhanger met bagage richting
de Heksenlaak en pakten hier alle kamponderdelen uit. Aangezien Dylan en Kevin zaterdag weg
zouden gaan, zijn beide knapen door hun ouders bij de Heksenlaak gebracht. De eerste groep
kwam even over half acht binnen en de laatste groep om 20:00 uur. Nadat alle antwoorden van
de diverse teams bekeken waren, bleek dat alle teams 6 punten hadden verdiend.

Om 21:15 werd om duidelijk te maken wie bij welke groep hoort t-shirts "beschilderd". Dit deed
men met 4 verschillende kleuren stiften, die speciaal geschikt zijn voor stof. Elke groep diende
een mooie naam te verzinnen en deze moest ook op het t-shirt komen te staan.
De groepsnamen zijn als volgt: The Greenies (voorheen groep 1), De Petertjes (voorheen groep
2 ), Gangster Shit (voorheen groep 3) en De blije Sponsjes (voorheen groep 4).
De groepen moesten zich presenteren voor de Jury. De blije Sponsjes kregen  de minste pun-
ten (4 punten), de greenies werden bij dit onderdeel derde (6 punten), De Petertjes werden hier
tweede (8 punten) en Gangster Shit wist zich heel goed te presenteren en werd eerste op dit
onderdeel en kreeg hiervoor 10 punten. Hierna werd er gestart met een spreekwoordenspel.
Elke groep krijgt een half spreekwoord en moeten de rest er zelf bij verzinnen. Na 10 minuten
mochten ze een hulplijn inroepen, wanneer ze er niet uit konden komen(h. Hierna moesten ze
een aantal spreekwoorden uitbeelden. De uitslag was bed als volgt: The Greenies 6 punten, De
Petertjes 8 punten, Gangster Shit 10 punten en De Blije sponsjes 4 punten. Naderhand beelden
ook de jeugdcommissieleden een aantal spreekwoorden uit, welke door de jeugd geraden mocht
worden. Om half 1 was het avondprogramma ten einde en kon een ieder die dat wilde naar bed.

Jeugdkamp 2
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Zaterdagmorgen tegen half acht werden de eersten op een rustgevende manier gewekt en wel
door vogelgeluiden (dit bleek het alarm van Ferdinand te zijn, gevolgd door het kraaien van een
haan (het alarm van Mirko). Aansluitend was er nog honden geblaf te horen (alarm van Yvonne).
Groep 1 werd, voor zover nog niet wakker, wakker gemaakt door Jacqueline. De eerste ploeg
welke corvee had (The greenies) hadden om 08:30 de ontbijttafel klaar zodat iedereen kon
aanschuiven. Even voor half 10 werd er per fiets vertrokken naar Zwiep, waar de mensen van
Quest al bij de Berkel stonden te wachten op ons om te gaan kanovaren.

In totaal werd er gevaren met een 7-tal Canadeese kano's. Met 2 of 3 personen stapte men in de
kano om richting Lochem te varen. De meeste boten kwamen tot aan de stuw in Lochem en
voeren daarna weer (langs de Cloese, waar het een drukte van jewelste was wegens de 33e
editie van de Batavierenrace (een studenten hardloop wedstrijd in estaffettevorm van Nijmegen
naar Enschede))
Om 12 uur was iedereen (over het algemeen zo goed als droog) weer terug bij het beginpunt
zodat weer naar de Heksenlaak gefietst kon worden. Om half een was de luch klaar. Deze
bestond uit knakworst,tomatensoep en brood.

De attributen van de zeskamp stonden op een aparte weide en zodra de stroom beschikbaar
was, was het parcours vlot klaar. Er werd gestart met het vliegend tapijt, waarbij men zo snel
mogelijk van punt A naar punt B moest gaan. Elke groep deed dit 2 keer. Hierna kwam het
onderdeel de stormbaan aan bod. Nadat het eerst een 10-tal minuten had geduurd om daar een
groepsfoto van te maken ging dit spectaculaire onderdeel van start. Niet alleen werd dit onder-
deel door de jeugd gedaan, 4 kampleiders (Ferdinand, Henk, Yvonne en Jacqueline) moesten er
daarna ook aan geloven. Het derde onderdeel was met behulp van een grote met lucht gevulde
bal een ronde te maken (de wereldbal) waarbij1 persoon op de bal plaats nam. Hierna vond de
scelterwedstrijd plaats. Het vijfde onderdeel was een zeephelling. Aangezien de jeugd niet bo-
ven kon komen vanwege de gladheid, werden andere manieren gevonden om zoveel mogelijk
water over de zeephelling te krijgen. Hierna ging men touwtrekken.

Jeugdkamp 3
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Er werd nog een zevende activiteit toegevoegd en wel het zoveel mogelijk tafeltennis balletjes
over de zeephelling (die inmiddels droog was zodat de kinderen er nu wel overheen konden) te
krijgen. Tegen half 6 waren de spellen ten einde. De uitslag bij de spellen was als volgt: The
Greenies 4 punten, De Petertjes 8 punten, Gangster Shit 6 punten en De blije Sponsjes 10
punten. Een gedeelte van de kampleiding ging de zeskamp opruimen, terwijl een andere ge-
deelte een begin maakte met de barbecue (welke werd verzorgd door Chis Schuiling en ge-
bracht door Richard Otten).

Voor de barbecue waren ook de mensen uitgenodigd die zich het het afgelopen seizon hadden
ingezet voor de jeugd. De mensen die niet verhinderd waren (Jos Zonneveld, Frans Snijder,
Sandra Bouck, Maaike Krikke, Mark Willems en Paul van de Weerthof), waren er ook daadwer-
kelijk. Ook waren er nog 3 extra jeugdledentijdens de barbecue (en erna). Dit waren Arie
Goossens, Kira van Londen en Guido van Zwieten).
Na de barbecue en tijdens de koffie was er tijd ingeruimd voor Jos Goossens, Freek Jansen,
Marten Knot, Leander Zimmerman en Jochem Beijer die een aantal stukken van De Lama's
opvoerden.

Tegen 21:00 was het tijd van een heuse dropping, waarbij ze gebindoekt ergens naar toe wor-
den gebracht en via een kralenketting (??) moesten ze de weg weer terug vinden. Deze tocht
waarin een aantal van ons (per ongeluk?!) een drietal special guests tegen kwamen en waarvan
we, nadat we van de schrik bekomen waren drinken en een versnapering kregen, was tegen
00:15 ten einde en kon een ieder naar bed. De uitslag bij de dropping was als volgt: The Greenies
8 punten, De Petertjes 4 punten, Gangster Shit 4 punten en De blije Sponsjes 10 punten. Na
bekendmaking van de uitslag, had de jeugd de tijd voor zichzelf totdat ze naar bed wilden.

Jeugdkamp 4
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Jeugdkamp 5

Op zondagmorgen leek iedereen niet uit bed te branden te zijn. Desondanks was er om 09:30
uur ontbijt. Tijdens dit ontbijt was trainster Irene Faber ook aanwezig. Zij was de avond ervoor
verhinderd, maar wilde toch erg graag het kampgevoel ervaren. Tegen 11:00 uur werd gestart
met een aantal Koma spellen. Als eerste stond een watergooi wedstrijd op het programma. de
ene helft van een team moest gevulde aa flesjes gooien die door het andere gedeelte van het
team opgevangen moest worden en geleegd moest worden in een bak.
Na dit spelmoest met name Henk Franssen eraan geloven en werd door de jeugd flink nat
gemaakt. Hierna was er het appelsspel, waarbij appels van punt A naar punt B gebracht moest
worden, door de appels door te geven. Men mocht hierbij de handen niet gebruikt mocht worden
en de appel mocht niet op de grond komen. 1 team had al snel in de gaten dat het doorgeven het
makkelijkst gaat via de mond.

Tot slot was het paintballen aan de beurt. Binnen een team mocht een ieder 3 keer afvuren en
wel op een teamgenoot welke een aantal meters verder stond. Het aantal keren dat raak ge-
schoten werd leverde 1 punt op. De uitslag bij het Komaspel was als volgt: The Greenies 8
punten, De Petertjes 4 punten, Gangster Shit 4 punten en De blije Sponsjes 6 punten. Om12:30
uur was het (alweer) tijd om te eten. Er was gezorgd voor patat met een frikandel of kroket. Na
het eten nam Irene afscheid en werd er een aanvang gemaakt het kamp af te breken en de boel
netjes op te ruimen en schoon te maken. Nadat alle slaapzalen en de gezamelijke zaal leeg
waren, konden de kinderen zich nog op het gras vermaken met het gooien van eieren, water-
bommen gooien en voetballen. Ook voor het corvee kreeg elke groep punten. De punten waren
als volgt verdeeld: The Greenies 10 punten, De Petertjes 10 punten, Gangster Shit 8 punten en
De blije Sponsjes 8 punten.

Tegen half drie kreeg iedereen nog een ijsje en vlak erna vertrokken we weer per fiets naar de
Jan Wissinkhal,

De totale uitslag van de teams was als volgt: The Greenies 56 punten
De Petertjes 56 punten
Gangster Shit  56 punten
De blije Sponsjes  56 punten

In de hal aangekomen, kreeg elk team, aangezien ze allemaal gelijk zijn ge-eindigd een slagroom-
taart, die ze meteen mochten opeten. De jeugdcommissie kon, mede namens het fantastische
weer, terugkijken op een fantastisch jeugdkamp.

Mirko Egbers
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Een Belg en een Hollander zitten in een
café. Zegt de Nederlander tegen de Belg.

Weet je wat BELG betekend? De Nederlan-
der zegt Ben Erg Lomp Geboren. Waarop de
Belg antwoord: Nederlanders hebben op hun
auto NL: Nog Lomper.

Zegt een dom blondje tegen haar vriendin:
"Ik ben al 7 kg kwijt!"

Waarop de vriendin antwoordt: "Nou ik zie er
anders niks van!"
Waarop het domme blondje zegt: "Kan ook
niet, ik ben ze kwijt!"

Twee mannen zitten te vissen in een roei-
boot midden op het Sneekermeer. Dan

komt er met een noodvaart een speedboot
langs, met een waterskiër erachter. Dus alle
vissen weg en beide mannen kletsnat. Ze
mopperen wat, maar gaan verder met vis-
sen. Tien minuten later komt de speedboot
nog dichterbij langs. Weer allebei nat en twee
hengels weg! "Als hij dat nog eens flikt dan
doe ik hem wat." En ja hoor, na 10 minuten
weer dezelfde speedboot met skiër. Dus de
ene man pakt een roeispaan en slaat die
waterskier op zijn kop. Die valt van zijn ski's
en verdwijnt onder water. Na 2 minuten ko-
men er wat belletjes boven, maar geen
waterskiër. De man wordt ongerust en zegt:
"Toch even kijken of ik er nog wat aan kan
doen." Dus hij springt erin en verdwijnt onder
water. Even later komt hij boven en trekt een
bewusteloos persoon mee aan boord. Hij past
mond-op-mond beademing toe. Even later
zegt hij tegen zijn maat: "Jezus, wat stinkt
die kerel uit zijn bek..." Waarop zijn maat zegt:
"Ja! Je hebt ook de verkeerde te pakken.
Deze heeft schaatsen aan!"

Een beroemde piratenkapitein staat aan
het rad van zijn schip als de uitkijk roept:

"Twee vijandelijke schepen in zicht!"
De kapitein zegt: "Stuurman, geef mij mijn
rode shirt", en de kapitein en de piraten vech-
ten als leeuwen en winnen.
Een week later roept de uitkijk: "Vijf vijande-

lijke schepen in zicht!"
De kapitein zegt: "Stuurman geef mij mijn
rode shirt" en de piraten vechten als leeuwen
en winnen.
Dan vraagt de stuurman: "Kapitein, waarom
trek je altijd een rood shirt aan als we vech-
ten?"
Waarop de kapitein antwoordt: "Als ik gewond
raak tijdens het vechten ziet niemand het
bloed en blijft iedereen dapper doorvechten."
"Aha", zegt de stuurman, "nu snap ik het".
Weer een week later roept de uitkijk: "Vijfen-
twintig vijandelijke schepen in zicht!"
Waarop de kapitein roept: "Stuurman, geef mij
mijn bruine broek!"

Er zitten twee zwervers op een bank in het
park. De één legt een muntje van 10

eurocent op de bank. Waarop de ander
vraagt: "Waarom doe je dat?"
Antwoordt de eerste: "Ik wil eens voelen hoe
het is om geld op de bank te hebben!"

Een boer in Friesland heeft last van de
straaljagers die steeds over zijn erf vlie-

gen. Hij gaat zijn beklag doen en als com-
pensatie mag hij een keer meevliegen. De
boer stapt in de straaljager en ze stijgen op.
Zegt de boer ineens: “Ha'k wel gedacht!”
De piloot vindt hem een beetje raar, maar ze
gaan toch verder. De piloot gaat een beetje
stunten en de boer zegt steeds: “Ha'k wel
gedacht!” Rare gast denkt die piloot. Het sluit-
stuk van de vlucht is een looping met de straal-
jager. Zegt de boer ineens Ha'k niet gedacht!!!
Eenmaal aan de grond vraagt de piloot aan
de boer wat dat nou was, eerst ha'k we ge-
dacht en ineens ha'k nie gedacht. "Nou", zegt
de boer, "dat ik in mijn broek zou schijten ha'k
wel gedacht, maar dat ik de stront in mijn nek
zou vinden ha'k nie gedacht!"

Drie Duitse blondjes zijn naar Miami. Eén
van hen wil laten zien dat ze goed En-

gels kan. Ze besteld een drankje bij de bar en
zegt: "One martini please?" Zegt de barkee-
per: "Dry?" Zegt de blondine: "No one."

“Toekomst Moppers”
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TRAININGSKAMP JEUGD 2005

Een oud wijs gezegde is “een goed begin is het halve werk” en dat geldt zeker ook voor
tafeltennis. Dat betekent dat we ook dit seizoen weer van start gaan met een spectaculair
trainingskamp speciaal voor alle jeugdleden van de Toekomst. Als het goed is heeft al bijna elk
jeugdlid de uitnodiging inmiddels ontvangen tijdens de training.
Het trainingskamp bestaat uit drie dagen volop tafeltennis!! We zullen hard gaan trainen om in
de competitie weer zo goed mogelijk uit de bus te komen! Daarnaast is er natuurlijk ook
plaats voor activiteiten die niets met tafeltennis te maken…

Het trainingskamp wordt gehouden vanaf vrijdag 19 augustus tot en met zondag 21 augustus.
We houden het kamp in ons eigen clubgebouw en we slapen daar ook gezellig met elkaar.
Voor eten en drinken wordt gezorgd. We vin-
den het belangrijk dat alle jeugdleden mee-
doen, zodat we er met elkaar een sportieve,
maar vooral ook gezellige voorbereiding van
kunnen maken!  Heb je je nog niet opgegeven
en wil je graag meedoen bel dan met Irene. Het
telefoonnummer is 06-20030686. Wat precies
het programma wordt, houden we nog even
geheim. Alle deelnemers krijgen vlak voor het
trainingskamp een boekje met het programma.

Iedereen alvast een fijne vakantie gewenst en
we hopen alle jeugdleden te zien op het
trainingskamp!

De jeugdtrainers.

LET OP!!
Omdat we tijdens het jeugdtrainingskamp ook
overnachten in de zaal is er vrijdagavond 19

augustus geen ruimte om vrij te spelen!!

Uiteraard is iedereen het gehele weekend
(behalve als we slapen) van harte welkom om

onze jeugd in actie mee te maken.
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Loop-A-Thon

En weer hadden we mooi weer voor de loop-a-thon op zondag 22 Mei, net als vorig jaar. Maar dit
keer deden er veel minder jeugdleden mee. Dit is wel heel erg jammer want al wat er gelopen
wordt komt ten goede aan de jeugd, zodat weer hele leuke dingen kunnen gaan doen. Denk
bijvoorbeeld aan de zeskamp op het jeugdkamp en trainingsweekeinde en filmavond, patat eten
en de ijsjes. Dus dit is eigelijk een oproep voor degene die niet heeft gelopen of geen sponsors
hebben gevonden.
Maar ondanks de kleine opkomst hebben we het wel heel gezellig gemaakt en was de sfeer heel
goed. Toch willen we de jeugdleden die hebben gelopen toch nog even bedanken dat zijn Leander
– Annemiek – Peter – Jordy – Dennis en ook Ruben had nog sponsors gevonden ondanks hij er
niet was. Jongens bedankt allemaal; jullie inzet was toppie.

Nadat ze twee rondjes hadden ingelopen en de spieren hadden gerekt zijn ze begonnen met
rondjes lopen. Hierbij werden ze gesteund door Ferdinand van Hilst (die voor het sponsorgeld
liep dat Jan Wissink had opgehaald), Henk Fransen en Esther Wissink met haar drie jongens
die ook gezellig mee hebben gelopen. Ze gingen allemaal hard van start en voor sommige die
nooit hadden gedacht dat ze het vol zouden houden (de 40 rondjes) hebben ze het bijna alle-
maal gehaald. De snelste was Peter Beening in een tijd van 35.53, het beste meisje was Annemiek
met 43.42. Deze twee dagen de andere jeugdleden uit om hun in te halen volgend jaar DUS WIE
DURFT.

Toen iedereen klaar was werd er getrakteerd op een lekker ijsje, en toen ze een beetje op adem
waren gekomen gingen we lekker pannenkoeken eten. Doordat het zo’n mooi weer was hebben
ze buiten gegeten. Bij mooi weer hoort natuurlijk water en zoals jullie weten houdt de jeugd-
commissie ook erg van water dus kwam de brandslang goed van pas. Ze hebben zo nog een
beetje lol kunnen hebben voor het uurtje rennen wat ze hebben gedaan.

Jongens en Meisjes bedankt voor jullie inzet en het geweldige bedrag wat jullie hebben binnen
gehaald, ook de ouders bedankt voor het komen kijken en de helpende hand. Hopelijk doen er
volgend jaar meer mee en hebben we misschien ook weer van dat mooie weer.

BIJ DEZE OOK DE KOKKIES (Liesbeth Kok en Iet Wissink) BEDANKT

Iedereen bedankt namens de Jeugdcommissie.
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Jeugd   Team  1   2e klasse- poule B
 gesp. totaal   gesp. gew.  perc.

Swift 3    8 42          
Ugchelen 2   8 41          
Torenstad 4   8 40          
Holten 1   8 39 M.  Adolfsen   24 20  83%
De Toekomst 1  8 38 J.M.   Roelofs   24 9  38%
    0 0 B.  Bosch    24 4  17%

Jeugd   Team  2   3e klasse- poule B
 gesp. totaal   gesp. gew.  perc.

DSC 1    10 73          
Swift 5    10 56          
Ugchelen 4   10 49 J.  Beijer    27 14  52%
De Brug 4   10 48 M.J.A.  Knot   18 7  39%
Wijk 16 2   10 40 F.  Jansen    27 9  33%
De Toekomst 2  10 34 J.  Goossens   15 3  20%

Jeugd   Team  5   5e klasse- poule A
 gesp. totaal   gesp. gew.  perc.

Trias 4    10 71          
Ugchelen 6   10 59 M de Groot    20 17  85%
Wijk 16 5   10 54 J.  Brand    23 15  65%
De Toekomst 5  10 48 L.D.P.  Zimmerman  13 8  62%
DSC 2    9 35 M.  Visser    11 1  9%
Overa 1   9 23 J. van der Molen   17 0  0%

Jeugd   Team 4   4e klasse- poule A
gesp. totaal   gesp. gew.  perc.

De Toekomst 4  10 67          
Wijk 16 4   10 67          
Olst 2    10 50 J.  Wendersteijt   27 23  85%
Torenstad 6   10 48 D.  Kamma    24 17  71%
ETTV 2   10 43 J.R. de la Court   24 16  67%
Swift 7    10 25 K.  Dercksen   15 4  27%

Jeugd   Team 3   4e klasse- poule B
 gesp. totaal   gesp. gew.  perc.

Torenstad 5   9 74          
ABS 1    9 58          
Ugchelen 5   10 53 A.  Goossens   18 15  83%
De Toekomst 3  9 51 D.  Oosterlaar   21 14  67%
De Brug 5   9 32 C. van der Molen  15 7  47%
Swift 8    10 12 K.  Kamma    24 10  42%

Eindstanden jeugdcompetitie
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Volgende maand verwacht...

n Competitie-indeling?

n Aankondiging clubkampioenschappen jeugd

n Verslag van de pannenkoeken fietstocht?

n Verslag van de afsluitavond?

n Verslag van het trainingsweekend?

n Uitslagen van het onderlinge teamternooi?

n Aankondiging van de algemene ledenvergadering?

n Uw vakantiegevoel op papier verwoord?

n De vaste rubrieken?

n Wellicht staat uw stukje in het volgende clubblad?

Copy voor het clubblad
zo spoedig mogelijk

inleveren!

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