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Op de valreep van 2005 toch nog een
“Toekomst Meppers” in volledige kerst-

sfeer voor de lezers.
Nadat de veelbeloofde toezegging voor het
redigeren van de Toekomst Meppers had af-
gehaakt, vond ik dit zo jammer dat ik dit jaar
nog wel één clubblad in elkaar wilden zetten.

Allereerst dank voor iedereen die heeft mee-
gewerkt aan de vulling voor het clubblad. En
Mirko speciaal voor alle lange-afstandshulp.
Laten we Gerrie Vels en de bezorgers niet
vergeten, want zonder hen lag dit clubblad
niet voor de Kerst bij u in de bus of op de bar
in de kantine.

Laten we hopen dat er zo spoedig mogelijk
een structurele oplossing komt voor het
cubblad, zodat deze weer op regelmatige
basis verschijnt. Zie ook pagina 12.
Een levendige club als De Toekomst hoort
toch een clubblad te hebben. Het clubblad is
naast de website een informatiebron voor de
leden en een visitekaartje voor de club naar
buiten toe, bijvoorbeeld richting andere vere-
nigingen, geïnteresseerden en adverteerders.

In deze dikke Meppers bekende rubrieken als
tafeltennis-nooit-grappigs en Toekomstmop-
pers. Verder alle eindresultaten van de com-
petitie, de nieuwe team-indelingen, kerst- en
nieuwjaarswensen van de leden, verslagen
van activiteiten met foto’s, een goed gevulde
Jeugdhoek en nog veel meer......dus gauw
lezen maar!

Susanne en ik wensen vanuit Den Haag ie-
dereen hele fijne Kerstdagen en een goede
jaarwisseling. Verder iedereen een gezond,
voorspoedig, sportief en liefdevol 2006 toe-
gewenst.

Marcel Snijder
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2005

dec. 27 Scholierentoernooi L.T.T.C. De Toe-
komst, aanvang 8.30 uur

dec. 28 Oliebollentoernooi recreanten, aan-
vang 20.15 uur

dec. 29 Extra training jeugd bij L.T.T.C. De
Toekomst, aanvang beginners
10:00-12:30 uur en jeugd-A 13:00-
15:30/16:00 uur

2006

jan.   6 Nieuwjaarsreceptie L.T.T.C. De Toe-
komst, aanvang 20.00 uur

jan. 10 Bestuursvergadering L.T.T.C. De
Toekomst, aanvang 19.45 uur

jan. 14 Regiokampioenschappen
IJsselstreek Senioren te Gorssel

jan. 15 Regiokampioenschappen
IJsselstreek Jeugd te Gorssel

jan. 28 1e Ronde landelijke competities
jan. 29 Voorronden Nationale C-Meer-

kampen

febr.   4 2e ronde landelijke competities
febr.   5 Nederlandse Kampioenschappen B
febr. 11 C-Jeugdranglijsttoernooi Nijmegen
febr. 12 Wandeltocht met Stamppottenbuffet

Vertrek vanaf de familie Wissink,
Molenbelt te Lochem. Stamppotten-
buffet in de kantine (o.v.b., definitieve
berichten volgen z.s.m.).

febr. 12 B-Jeugdranglijsttoernooi Nijmegen
febr. 18 3e ronde landelijke competities

Bij het samenstellen van deze agenda wa-
ren de indelingen, het programma van de ere-
divisie, de landelijke competitie, IJsselstreek-
competitie voor Jeugd en Senioren niet of
slechts gedeeltelijk bekend.

Meldingen voor de agenda bij Chris Wenneker
via 0573-256260, mobiel 06-24888669 of via
e-mail: chris@nijlandruurlo.nl. Meld ook even-
tuele wijzigingen, afgelastingen  van data en/
of activiteiten zo spoedig mogelijk!

Chris Wenneker

memo
De advertentie-pagina's zijn in deze versie niet opgenomen, met het gevolg dat de pagina- nummering onderaan de bladzijde soms "verspringt".De advertentiepagina's stonden op : Pagina 05 Pagina 09 - 10 Pagina 17 - 18 Pagina 25 Pagina 28 Pagina 35 - 37 Pagina 43 - 44 Pagina 49 - 50
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Van het bestuur

als een sloofje behandeld wordt. Denk daar
eens aan wanneer je je wedstrijden hebt uit-
gespeeld, of klaar bent met trainen.

Binnenkort hebben we de jaarwisseling naar
2006, hier boven staan misschien nog wel
wat goede voornemens voor volgend jaar.

Het bestuur wil U allen bij deze in ieder geval
vast hele prettige feestdagen toe wensen en
een goede jaarwisseling.

Namens het bestuur,

Albert Enterman

Dat U dit nu leest betekent een aantal din-
gen: één daarvan en heel belangrijk, is

het feit dat U dit jaar nog in een nieuwe Mep-
per zit te lezen. Tot voor kort was het erg on-
zeker of er überhaupt nog wel een Mepper
zou verschijnen. Dit nummer is mede te dan-
ken aan de inzet van Marcel Snijder die had
aangeboden om dit jaar nog een Mepper te
laten uitkomen.

Daarmee is echter het voortbestaan van de
Mepper niet gered. Wanneer U vindt dat de
Mepper ons lijfblad is en dat dit regelmatig
moet verschijnen, dan is het nu de tijd om te
laten weten dat U daar wel een bijdrage aan
wilt leveren. Het bestuur wil e.e.a. wel probe-
ren te coördineren, maar dan moet het wel
duidelijk zijn dat het een serieuze poging is
om een doorstart te maken. Er zijn zeker
mensen die willen helpen, maar wie wil en
kan de beslissing nemen en zet zijn schou-
ders eronder en gaat de uitdaging aan om
een nieuwe redactie te vormen en gaat vol-
gend jaar een nieuwe serie Meppers uitbren-
gen. Wie durft?

Op de ALV is het opruimen van de zaal ook
aan de orde geweest. Voor dit werk kunnen
we zeker nog een aantal mensen gebruiken.
De groepen mensen die nu iedere keer de
hal schoonmaken hebben het nu al druk ge-
noeg om met een onderbezetting alles weer
netjes en schoon te maken. Echt vervelend
wordt het wanneer je eerst 20 minuten bezig
bent om alle balletjes, telborden, tafels, tus-
senschotten en stoelen uit de zaal te verwij-
deren, dan krijg je wel eens het gevoel dat je

Tafeltennissen bij De Toekomst,

meer dan een sport...

De NTTB heeft aan de vereniging het ver-
zoek gedaan om de e-mailadressen van

alle leden te mogen ontvangen.
Zouden jullie zo spoedig mogelijk kunnen la-
ten weten of jullie hiermee instemmen, of niet.
En als wij nog niet in het bezit zijn van jullie e-
mailadres, die graag aan ons willen doorge-
ven.
Je kan je toestemming of afkeuring en bij toe-
stemming eventueel ook nog je e-mailadres
doorgeven aan een bestuurslid of mailen
naar: claske-harmsen@planet.nl.

Namens het bestuur,

Claske Harmsen

Oproep
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Heukske van Hendrik Jan

Ut is alweer een mooien tied e lene dat ik
wat veur ut clubblad e schreven hebbe.

Ik mene van ut veurjoar een kere. Toen Marcel
Snijder mien vanwekke opbell’n en vroog um
een stuksken te maken heb ik dan ok mor
meteen weer joa e zeg. Wie mot met zien
allen proberen um ut blad weer vol te kriegen.
En of der noen een hoop onzin insteet, dat
maakt neet ze veulle uut. Het geet der umme
da’w elken moand wat te lezen hebt.

Laat wie mor weer bie ut begin van ut sei-
zoen beginnen. Deur ut plotseling stoppen
van Joop Hendriksen kreeg de T.C. der een
hoop wark bie. Veur elke wedstried mossen
ze veur een invaller zorgen. Toen ze alles zo’n
betjen op de riege hadd’n kwam der hulp uut
een onverwachten hook. Bram Ebskamp wol
weer beginnen met competitie speullen.
Wie hebt dus mor een kere gebruuk hoven te
maken van een invaller. Jan Schoolderman
bedankt. Bram werd toegevoegd an ut team
van Reint en H.J.

Ut veel ons een betjen kolt op ut dak dat Joop
er de brui an gaf. Wie hadd’n toch heel wat
joaren samen de IJsselstreek af e slept. Wie
hebt ut met Joop altied geweldig noar onze
zinne had en wie wilt oe dan ok heel hartelijk
bedanken veur zoveulle joaren spelplezier
samen.

Zo as iederen al wet bun wiele dit noajoar
weer kampioen e word’n. En laot wie eerluk
wezen, wie hebt heel wat punten bie mekare
geslagen dit noajoar.
Alle wedstrieden dikke gewonnen op ene noa.
Tegen D.S.C. werd uut gelieke e speult.
Thuus tegen D.S.C. was ut trouwens minder
gezellig. Der was der ene bie van de tegen-
stander den menen dat e H.J. in de zeik kon
zetten. Dat moi bie H.J. neet doan want dan
wort H.J. een betjen mieterig in de hoet. Ik zal
zeen name neet neumen mor he vissen bie
ons wal achter ut net.

H.J. hef dit seizoen veur ut eerst in ziene
loopbane een hoger percentage e speult dan
Reint. Iederene kent ut niveau van Reint, dus
ik bun der ommundig trots op. Allene Bram
speullen eets hoger dan mien. Bram hef zich
moeiteloos an e past an ut hoge niveua van
ons. Wie heb ut beste in um noar boaven e
haalt. Bram trok zich enorm op an ut goede
spel van de “oudjes”.
Volgend joar in de tweede klasse en wie wilt
der disse keer gewoon in blieven.

Vanaf disse kante wens ik iedereen een ge-
weldig sportief mor veural gezond 2006 toe.
Dit is ok namens Reint, Bram, miene vrouwe
en onze kinder.

Groeten van H.J. uut Reurle

De kampioensfoto, v.l.n.r.: Henk Stegeman, Reint
Broeke en Bram Ebskamp.
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Kerst- en nieuwjaarswensen
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Uitloting obligaties

Door notaris Tap Tromp van Hoff te Lochem, is op 7 december 2005 de uitloting geweest van
50 nummers uit de derde obligatielening van de L.T.T.C. De Toekomst te Lochem. Het

betreft hier de laatste trekking van de 3e obligatie-lening.

Indien u in het bezit bent van één van de getrokken nummers, horen wij heel graag van u welke
bestemming u kiest voor uw obligatie.

De volgende mogelijkheden staan u ter beschikking:

1) U zendt de obligatie terug en krijgt daarvoor een nieuwe met dezelfde rechten.
2) U zendt de obligatie terug en vraagt uitbetaling, met vermelding van uw bank- of giro

nummer.
3) U zendt de obligatie terug en stelt het bedrag ter beschikking van onze afdeling aange-

paste sporters.
4) U zendt de obligatie terug en schenkt het bedrag aan onze jeugdafdeling.

Namens het bestuur van de L.T.T.C. De Toekomst danken wij u voor uw steun aan onze vereni-
ging. Wij verzoeken uw obligatie zo spoedig mogelijk te zenden naar:

    J.W. Wissink
    Molenbelt 22
    7241 JL Lochem

Gaarne met de vermelding welke keuze u heeft gemaakt. MOGEN WIJ U PUNT 3 ADVISEREN?

De uitgelote nummers voor het jaar 2005, met betrekking tot de 3e obligatie-lening zijn:

508,    522,    537,     540,    550,    561,     574,    580,    587,     591,
612,    626,    630,     643,    650,    662,     670,    680,    690,     692,
714,    720,    730,     740,    750,    760,     773,    787,    790,     793,
810,    821,    832,     840,    850,    865,     870,    882,    890,     893,
915,    923,    930,     942,    951,    965,     970,    986,    987,     991.

In afwachting van uw antwoord tekenen wij,

Namens de L.T.T.C. De Toekomst,

J.W. Wissink

het laatste nieuws het eerst bij

WWW.LTTCDETOEKOMST.NL
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Een grote verassing was het op woensdag 30 november 2005 in ons clubgebouw. We dach-
ten er samen een heerlijk avondje van te maken, met pepernoten en chocolademelk en zo.

Komt daar ineens Sinterklaas binnenwandelen,... met 2 van z'n jeugdige Pieten.
Nou ja, wandelen; de beste man had z`n poot in het verband, over het paard getild, of zo.
Dankbaar heeft ie maar gebruik gemaakt van een rolstoel, want hij had me een zere poot,.....
Blijkbaar had de grote baas niks beter te doen en dacht ons met een bezoekje te vereren.
Geweldig goed van hem, en wat nog mooier was. Hij had warempel voor iedereen een presentje
meegebracht. Spelers en vrijwilligers, iedereen kreeg iets en hij had er zelfs een verhaaltje bij,
alsof hij iedereen kent.

Of je verlegen bent, of juist bru-
taal, of dat je graag praat, of juist
goed kunt zingen, of hopeloos ver-
liefd,.... hij weet het allemaal.
En jongens met een grote mond,
die geeft hij gewoon een handdoek
met blote billen.
Ach, je zal Sinterklaas maar zijn,
dan kun je ongestraft iedereen in
de maling nemen.
En die maffe Pieten van hem kon-
den ook feesten, dat hebben ze
vast vaker gedaan.
Maar ja, als je met de Sint op stap
gaat, weet je volgens mij nooit
waar je terecht komt.

Ik hoop wel dat ze een plezierige avond hebben beleefd, wij in elk geval zeker wel.
Toen het tijd was om te gaan hebben we hem natuurlijk hartelijk uitgezwaaid en voorzichtig
gevraagd of hij misschien, als hij toch in de buurt is, heel misschien weer aan wil komen waaien.

Dan zeggen we graag:
Tot het volgend jaar.

Arie Pater

Sinterklaasviering A.L.T.C.

Iedereen is aan het feesten, zelfs de
Pieten, terwijl de manke Sint moet toe-
kijken, maar hij geniet er wel van.

Iedereen moest bij de Sint komen, ook Darjan.
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Tapas-avond

Op woensdag 9 november 2005 werd niet de jaarlijkse mosselavond georganiseerd maar
een  heuse tapas-avond. Het idee kwam van Chris Wenneker en Joop Stokvisch. Het idee

werd zoals met zo veel ideeën geboren in onze kantine (waarvoor heb je een kantine: Om
goede en wijze ideeën op te doen!).
Er hadden zich zo'n veertig clubleden voor deze avond opgegeven.
Voordat we begonnen werd de geschiedenis van deze kleine hapjes vertelt door Chris Schuiling.
Tapas zijn niet anders dan kleine hapjes om de tijd tussen de lunch en het avondeten te vullen.
Sommige mensen zijn van mening dat deze kleine hapjes ontstaan zijn doordat koning Alfonso
de Tiende van Spanje, toen hij ziek was, kleine hapjes liet maken waar veel vet in verwerkt was
en at dit op, waarbij hij rode wijn dronk. Eenmaal hersteld te zijn van zijn ziekte gaf de koning
opdracht voortaan geen wijn meer bij de hapjes te geven in het Spaanse land.
Dit verhaal kunnen we in de vuilnisbak gooien.

Het volledige verhaal is dat boeren en bouwvakkers kleine hapjes tussendoor gingen eten. Vroe-
ger werd het veel vetter gegeten. Door deze kleine hapjes hielden de mensen hun eetlust op.
Hun hoofdmaaltijd was vet waardoor er gedronken moest worden. Sangria was de uitvinding
om het vette eten beter te kunnen verteren. In de winter was bij de hoofdmaaltijd en ook bij de
tapas wijn, om de lichaamstemperatuur op pijl te kunnen houden.
Het volledig verhaal staat op http://www.tapas.nl/tapas_geschiedenis.asp

Nadat we getraind hadden en er een openingswoordje is gedaan door diverse mensen, werd
uitleg gegeven over de geserveerde gerechten. Bij de tapas werd een ouderwetse Sangria
geserveerd. Deze bestond uit onder andere bananen, vruchtencocktail, wijn en port. Hierbij
werd wel vertelt dat het maar niet te veel moest worden genomen (vele neusjes werden al rood
tijdens het luisteren) .
Natuurlijk waren ook andere gerechten en vleeswaren zoals spareribs, gehaktballetjes met een
lekker sausje, mosselen en twee soorten slaatjes (waarvan één van vlees en één van vis). Het
was eigenlijk te gek.
In mijn toespraakje (zie foto, red.) wat voor mij ook een unieke belevenis was, roem ik alle
personen waar ik zo trots op ben. Het is een echte club met hart en ziel voor iedereen waar
mensen zijn die willen werken en die hiervoor ook hun handen durven uit te steken.

Maarten Vermeulen

Toespraak Maarten op Tapas-avondJoop Stokvisch showt de Tapas
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Wij zoeken voor versterking van de re-
dactie van het clubblad een

eindredacteur (m/v)

om de “Toekomst Meppers” te redigeren.

Wij vragen van jou:
� enthousiaste inzet;
� handigheid met computerprgramma’s;
� coördinatie over de inhoud van het

clubblad;
� opmaken en redigeren clubblad;
� het aanspreekpunt van de redactie.

Wij bieden je:
� gezellig redactieteam ter ondersteuning

voor het verzamelen, vervaardigen en
controleren van stukjes voor het clubblad;

� mogelijkheid om cursus te volgen (zie
hiernaast).

Geïnteresseerden kunnen zich melden bij
Albert Enterman of Claske Harmsen van het
bestuur.

Het Bestuur

Vacature eindredactie Cursus clubblad

Als er geïnteresseerden zijn om het club-
blad te trekken, wil ik (Mirko) er wel 2 à 3

avonden voor uitrekken om een cursus/clinic
te geven hoe men een clubblad kan maken
(zoals wij - Jochem, Marcel en Mirko - dit in
het verleden deden).

Dat houdt in: de wijze waarop wij met het
opmaakprogramma Adobe Pagemaker in
combinatie met het gebruik andere program-
ma’s als Microsoft Word, Notepad (oftewel
kladblok) en Adobe Photoshop een clubblad
in elkaar zetten. Daarnaast hanteerden wij
voor het opmaken en redigeren van het club-
blad een aantal basisregels.
Let wel: bovenstaande was volgens ons de
prettigste manier om het clubblad te maken
en dat wil ik dan ook graag uitdragen.

Mirko Egbers

Maak een eind aan de partij in 2005
n pak het balletje weer op in 2006.”

rettige Kerstdagen en een gelukkig, gezond
n liefdevol 2006.

roeten van Peter, Yvonne en Theo Beening.

Kerst- en nieuwjaarswensen

OEKOMST 15,  bestaande uit Willem Voel-
an, Jeroen Hoffman, Joop Stokvisch, en

illem Wilgenhof, wenst alle leden, suppor-
ers, sponsers en donateurs, prettige
eestdagen en een gezond en sportief 2006.
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Tafeltennis-poëzie

Wedstrijd afgelast

Ik geef om mijn sport.
Zoals dat ook hoort.
Ik leef naar mijn doel.

Door middel van gevoel.
Je weet hoe dat gaat.
ik sta immer paraat.

Dus heb ik een wedstrijd
Dan ben ik nimmer te laat.

Dus vertrek ik alvast.
Kom ik daar aan?

WEDSTRIJD AFGELAST

Erik - Apeldoorn

Een sterk verhaal

Er was eens een vrouwtje bij ons in de zaal
Die sloeg alle mannen tot bloedens toe kaal

Maar toch niet getreurd
Het is ook niet echt gebeurd

Bovendien gewoon een erg sterk verhaal

Snarf Redijns

Effect

Ik speel met effect.
Vol met spin.
Alle soorten.

Er zit altijd wat in.
Ik leef om dit spel.

zoek je effect
Ik geef het wel.

Mistic

Whisky Nosing and tasting

Oude whisky en jonge jenever
een regelrechte aanslag op je lever.
Van graan en gist en liefst veel peat

zingen wij het hoogste lied.
Na nog vier whisky wordt het meer gebral,

met dank aan de Jan Whiskyhal

Henri Bruntink



Toekomst Meppers december 2005

14

Verslag competitie najaarsseizoen 2005 (1)

De najaarscompetitie van het seizoen
2005-2006 is op een oor na gevild. Op

het moment waarop ik dit schrijf moeten de
teams 3 en 4 nog een wedstrijd spelen.
Team 4 speelt nog een reguliere competitie-
wedstrijd tegen Olst 1 met als inzet een kam-
pioenschap van de tweede klas. Team 3 is al
kampioen in hun poule van de eerste klas
maar moet een promotiewedstrijd spelen te-
gen het eerste team van De Brug uit de an-
dere eerste klas poule met als inzet een
plaats in de Hoofdklasse.
Beide wedstrijden zijn gespeeld in week 50,
dus te laat om in mijn verslag te kunnen ver-
werken.
Helaas kwam team 4 tegen Olst 1 één punt
tekort om met een gelijk aantal punten en een
beter onderling resultaat kampioen te worden
, red.

Het eerste herenteam haalde weer net niet
de play-offs in de Eredivisie maar behaalde
in de degradatie poule wel een record aantal
punten.
Dames 1 eindigde in de 3e divisie op een
derde plaats en Heren 2 handhaafde zich in
de Hoofdklasse.

Kampioenen
Hebben we dan niets om te huldigen? Jaze-
ker wel. Want op de nieuwjaarsreceptie op 6
januari 2006 zullen er tenminste 3 teams in
het zonnetje worden gezet. Deze drie teams
behaalden het kampioenschap in hun klasse.
Bij de 1e klassers was dat "De Toekomst 3":
Jos Zonneveld, Roland Voppel, Ben Klein
Teeselink en Patrick van Laarhoven deden dat
heel overtuigend, twee wedstrijden voor het
eind was de buit al binnen. Nu nog de
promotiewedstrijd tegen "De Brug" tot een
goed einde brengen, want van de twee kam-
pioenen uit de eerste klas mag slechts 1 team
promoveren naar de Hoofdklasse.
De beslissingswedstrijd voor promotie naar
de Hoofdklasse is vrijdag 16 december door
team 2 helaas met 6-3 verloren tegen De Brug
1, red.

Ook team 7 mocht al na 8 wedstrijden de
kampioensvlag hijsen. Zij wonnen al hun wed-
strijden en daarmee haalden Reint Broeke en
Henk Stegeman samen met debutant Bram
Ebskamp het in de voorjaarscompetitie ver-
loren gegaan terrein weer helemaal terug (zie
foto team 7 op pagina 4, red.) .

Na een korte afwezigheid liet Bram
aan bijna alle tegenstanders zien het
tafeltennissen nog lang niet verleerd
te zijn. Hopelijk kan het team zich in
deze formatie wel handhaven, ze
worden bovendien de komende
voorjaarscompetitie versterkt met
Guido van Zwieten, hij bleef
ongeslagen in de 3e klas, en was
daarmee tevens de sterkste
competitiespeler.

Kampioensfoto team 3, v.l.n.r.: Ben Klein Teeselink, Patrick van
Laarhoven, Jos Zonneveld en Roland Voppel.
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Verslag competitie najaarsseizoen 2005 (2)

Team 20 behaalde eveneens het kampioen-
schap, zij mochten als eerste van alle teams
de kampioensvlag hijsen. Maar ze waren ook
erg vroeg klaar en toen op 25 november door
de weersomstandigheden alle wedstrijden
werden gecanceld waren zij al uitgespeeld
en werden dus in alle stilte kampioen. Jan
Wissink, Guus Fischer en Henk Sloesarwij
zorgden voor dit resultaat, maar zullen op ei-
gen verzoek niet toe treden tot het rijk der 5e
klassers. Die mogelijk willen ze graag geven
aan een team met meer mogelijkheden en
daarop hebben wij besloten dat dit het team
met Jochem Beijer zal worden. Jochem komt
uit de jeugd en maakt de komende competi-
tie zijn debuut bij de senioren. We wensen
hem daarbij alle succes toe.

Maar ook team 18 blijft steken in de zesde
klas, ook zij waren niet in staat hun tegen-
stander te verschalken.

Hoogste percentages
Bij de heren was Guido van Zwieten de spe-
ler met het hoogste percentage. Hij won al
zijn partijen en eindigde dus op 100%. Met
85% werd Erwin Driessen goede tweede.
Irene Faber werd bij de vrouwen de sterkste
speelster met 83%. Hier eindigde Marjolein
Boer met 75% als tweede. Opvallend was dat
de sterkste dame en de sterkste heer allebei
uitkwamen voor team 8.

Nieuw seizoen
Er staat alweer een nieuw seizoen voor de

deur. Een aantal
teams zal er wat de
bezetting betreft wat
anders uit gaan zien.
We zijn hier nog druk
mee bezig, maar
wanneer jullie dit le-
zen zal duidelijk zijn
wat ons op het mo-
ment van schrijven
nog niet duidelijk is.
Het is ook nu weer
heel lastig.

De Technische com-
missie wenst ieder-
een hele fijne kerstda-
gen en een goed en
sportief 2006 toe. Wat
onze wens is voor dit
nieuwe jaar? Dat de

wedstrijdformulieren met wat meer zorg wor-
den ingevuld. Vooral met het vermelden van
de bondsnummers op het wedstrijdformulier
gaat het vaak fout. Laat dat nu eens 1 van
jullie goede voornemens zijn!

Namens de technische commissie,

Albert ten Hopen

Kampioensfoto team 20, v.l.n.r.: Guus Fischer, Jan Wissink en Henk Sloesarwij.

Slecht voorbeeld doet volgen...
Al met al was het een goede competitiehelft,
maar helaas voor nogal wat teams zonder
het gehoopte happy end. Zo verspeelden flink
wat teams in de laatste competitiewedstrijd
hun kampioenskansen. Team 8 deed dat,
maar dit slechte voorbeeld werd ook gevolg
door de teams 9 en 10. Het waren allemaal
derde klassers en helaas blijven ze dat ook.
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Kerst- en nieuwjaarswensen
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Eindresultaten najaarscompetitie senioren (1)

Landelijk

Heren team 1 Eredivisie Persoonlijke resultaten

Competitiestanden Regulier
Re/max Hendrix 1 7 - 44 R. van Spanje   8   5   62%
AA-Drink/FVT 1 7 - 33 G. Kobes 12   6   50%
Westa 1 7 - 32 R. Paetzel 10   4   40%
Torenstad 1 7 - 23 R. Beelen   3   0     0%
De Toekomst 1 7 - 20
Bergeijk 1 7 - 16
Scylla 1 7 - 15
Brandersstad 1 7 - 13

Competitiestanden Play-offs
Kampioensgroep: Degradatiegroep:
Re/max Hendrix 1 3 - 12 De Toekomst  1 10 - 38
AA-Drink/FVT 1 3 - 11 Bergeijk 1 10 - 24
Westa 1 2 -  2 Scylla  1 10 - 22 *
Torenstad 1 2 -  1 Brandersstad 1 10 - 22 *

* Scylla is op basis van punten op plaats 7 geëindigd.
games: Scylla - Brandersstad: 30-30
punten: Scylla - Brandersstad: 553-533

Beslissingswedstrijden
Kampioenen 1e divisie:
Unicum - SKF 2 - 6 SKF promoveert naar de eredivisie.

nr. 7 eredivisie - verliezer kampioenswedstrijd 1e divisie:
Scylla - Unicum 3-4 Unicum promoveert naar de eredivie.

Dit betekent 2 nieuwkomers in de eredivisie, waaronder SKF met Henk van Spanje. Jullie raden
het al, “de broer van”. In het voorjaarsseizoen van 2006 dus een echte eredivisie broederstrijd.

Dames team 1 3e divisie - groep 1 Persoonlijke resultaten

US 1 10 - 87 M. Krikke   3   3 100%
De Toekomst 1 10 - 62 M.L. Boer 24 18   75%
FTTC 1 10 - 55 M. Fleming 24 16   67%
Torenstad 2 10 - 45 S. Bouck 18 10   56%
GTTC groningen 2 10 - 28 M. van Velden 21   8   38%
Hoonhorst 1 10 - 23 E. Simmelink   0   0     0%

De dames hebben een uitstekende tweede plaats afgedwongen. Volgend jaar gewoon
kampioen en (weer) op naar de tweededivisie.
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Eindresultaten najaarscompetitie senioren (2)

Afdeling Oost

Team 2 Hoofdklasse - poule 2 Persoonlijke resultaten

Effect '74 1 10 - 65 T. Bleumink 30 15   50%
Blauw-Wit 1 10 - 58 P.W. van de Weerthof 30 14   47%
De Trefhoek 1 10 - 55 F. Helmich 18   7   39%
De Toekomst 2 10 - 45 R.P. Swaters 12   4   33%
Fitacc Emmeloord 1 10 - 42
Be Quick '62 1 10 - 35

Regio IJsselstreek

Team 3 1e klasse - poule 1 Persoonlijke resultaten

De Toekomst 3 10 - 75 R.K. Voppel 29 28   97%
Trias 3 10 - 57 B.J.G. Klein Teeselink 29 21   72%
Trias 5 10 - 50 J. Zonneveld 14   9   64%
De Brug 2 10 - 47 P. van Laarhoven 15   7   47%
Wijk 16 1 10 - 45
De Brug 3 10 - 26

Beslissingswedstrijd
Kampioenen 1e klas:
De Toekomst 3 - De Brug 1 3 - 6 De Brug 1 promoveert naar de Hoofdklasse.

Team 4 2e klasse - poule 2 Persoonlijke resultaten

Olst 1 10 - 78 H. Wittenberg 30 24   80%
De Toekomst 4 10 - 76 G.J. Voelman 30 23   77%
De Brug 5 10 - 52 F.P. Snijder 30 22   73%
De Lieverdjes 1 10 - 42
ETTV 1 10 - 27
Swift (D) 4 10 - 25

Team 5 2e klasse - poule 3 Persoonlijke resultaten

Holten 1 10 - 71 F. van Hilst 30 22   73%
De Toekomst 5 10 - 59 M. Krikke 27 15   56%
Gelvandria 1 10 - 56 M. Fleming 21 10   48%
Olst 3 10 - 41
De Brug 6 10 - 40
De Lieverdjes 2 10 - 33
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Eindresultaten najaarscompetitie senioren (3)

Team 6 2e klasse - poule 1 Persoonlijke resultaten

Torenstad 3 10 - 66 M. Willems 24 14   58%
Swift (D) 3 10 - 58 K.J. Snijder 18 10   56%
Wijk 16 2 10 - 53 R.E. Verwoert 21   7   33%
Warnsveld 1 10 - 51 R. Otten 24   5   21%
De Toekomst 6 10 - 39
De Brug 7 10 - 33

Team 7 3e klasse - poule 7 Persoonlijke resultaten

De Toekomst 7 10 - 78 B. Ebskamp 25 21   84%
ABS 1 10 - 61 H.J. Stegeman 28 22   79%
DSC 1 10 - 58 R. Broeke 28 19   68%
Trias 7 10 - 46
De Lieverdjes 3 10 - 37
MTC 3 10 - 20

Team 8 3e klasse - poule 2 Persoonlijke resultaten

MTC 2 10 - 68 G.T. van Zwieten 23 23 100%
De Toekomst 8 10 - 64 I.R. Faber 23 19   83%
Gelvandria 3 10 - 52 M. Egbers 21   7   33%
De Brug 10 10 - 44 E. Simmelink 20   5   25%
Warnsveld 4 10 - 41 S. Bouck   0   0     0%
Wijk 16 3 10 - 31

Team 9 3e klasse - poule 8 Persoonlijke resultaten

Futura 1 10 - 64 J.R. Heijink 29 22   76%
De Toekomst 9 10 - 59 W.J. Klein Baltink 29 16   55%
ABS 2 10 - 50 M. Knippen 29 12   41%
De Veluwe 6 10 - 49
ZC Aktief 2 10 - 41
Trias 8 10 - 37

Team 10 3e klasse - poule 3 Persoonlijke resultaten

Warnsveld 2 9 - 62 J.B.H. Schoolderman 29 20   69%
De Toekomst 10 10 - 59 R.J. van Mourik 29 16   55%
De Brug 13 10 - 56 J. Veldmaat 29 14   48%
Shot '78 1  9 - 34 * W. Leidekker   0   0     0%
Torenstad 5 10 - 47
De Veluwe 7 10 - 12

* betekent dat het betreffende team een keer niet is komen opdagen voor een wedstrijd
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Eindresultaten najaarscompetitie senioren (4)

Team 11 3e klasse - poule 4 Persoonlijke resultaten

DTTC 1 10 - 92 J. Schrijver 26 14   54%
MTC 1 10 - 70 H. Emsbroek 23   8   35%
De Toekomst 11 10 - 41 A. Horstman 23   7   30%
Swift (D) 7 10 - 39
Gelvandria 4 10 - 31
Torenstad 6 10 - 27

Team 12 3e klasse - poule 5 Persoonlijke resultaten

Overa 2 10 - 91 E. Driessen 27 23   85%
Trias 9 10 - 59 J. Rijswijk 21 10   48%
De Brug 12 10 - 51 J. Bouwmeester 27 10   37%
De Toekomst 12 10 - 49 J. van Laarhoven 15   3   20%
De Lieverdjes 4 10 - 26
Swift (D) 8 10 - 24

Team 13 4e klasse - poule 6 Persoonlijke resultaten

Shot '78 2 10 - 70 B.M. van Wel 24 14   58%
ETTV 2 10 - 60 N. Horstman 23 10   43%
Holten 3 10 - 51 H. Franssen 20   6   30%
De Toekomst 13 10 - 44 F.N. Moespot 20   5   25%
Trias 13 10 - 38
DTTC 3 10 - 37

Team 14 5e klasse - poule 1 Persoonlijke resultaten

Swift (D) 12 10 - 65 G.W. Brinkerink 30 22   73%
De Toekomst 14 10 - 61 J.C. ten Bokkel 24 16   67%
De Brug 18 10 - 59 A. Hofland-Franssen 27 12   44%
DTTC 5 10 - 59
Futura 5 10 - 28
Gelvandria 11 10 - 28

Team 15 5e klasse - poule 3 Persoonlijke resultaten

Gorssel 3 10 - 77 W.J. Voelman 27 19   70%
MTC 4 10 - 71 J. Stokvisch 27 13   48%
De Toekomst 15 10 - 49 J.J.J. Hoffman 21   7   33%
Gelvandria 15 10 - 40 W. Wilgenhof 15   5   33%
Wijk 16 9 10 - 33
Gastec 3 10 - 30
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Eindresultaten najaarscompetitie senioren (5)

Team 16 5e klasse - poule 2 Persoonlijke resultaten

De Brug 16 10 - 62 R.B. Jorritsma 29 24   83%
Gelvandria 13 10 - 52 H.B. Albers 26   7   27%
Trias 16 10 - 50 J.G.B. van de Lande 29   7   24%
Swift (D) 14 10 - 46
De Toekomst 16 10 - 45
Wijk 16 7 10 - 45

Team 17 5e klasse - poule 6 Persoonlijke resultaten

DTTC 4 10 - 72 M. Vruggink 30 13   43%
ABS 5 10 - 60 J.B. Vos 30   9   30%
Gelvandria 16 10 - 56 M.M. Spruit 21   3   14%
ZC Actief 4 10 - 51 C.J. Schuiling   3   0     0%
Futura 4 10 - 34
De Toekomst 17 10 - 27

Team 18 6e klasse - poule 5 Persoonlijke resultaten

Wijk 16 10 8 - 56 C. Wenneker 18 15   83%
ETTV 5 8 - 52 H. Brinkerink 21 15   71%
De Toekomst 18 8 - 49 E. Eilers-Kraan 15   9   60%
Gelvandria 17 8 - 41 R. Brand 15   4   27%
Trias 21 8 -   2

Team 19 6e klasse - poule 2 Persoonlijke resultaten

ETTV 4 8 - 60 A. Enterman 12   9   75%
Gelvandria 18 8 - 57 M. Enterman   6   4   67%
MTC 5 8 - 35 E.G. Freriks 17   7   41%
De Toekomst 19 8 - 30 G. Zeelte 20   1     5%
DTTC 6 8 - 16

Team 20 6e klasse - poule 3 Persoonlijke resultaten

De Toekomst 20 9 - 54 J.W. Wissink 24 16   67%
Trias 20 9 - 49 A.C. Fisscher 27 16   59%
De Spinners 4 9 - 48 H. Sloesarwij 12   7   58%
SC Gorssel 4 9 - 29
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Team-indeling senioren voorjaarscompetitie

Landelijk

Heren 1 Eredivisie
Ron van Spanje
Gert Kobes
Reinier Paetzel
Jonah Kahn

Dames 1 3e Divisie
Marjolein Boer
Marlies Fleming
Sandra Bouck
Ellen Simmelink
Marian Van der Velden

Afdeling Oost

Team 2 Hoofdklasse
Tom Bleumink
Paul van de Weerthof
Frans Helmich
Ronald Swaters

Regio IJsselstreek

Team 3 1e klasse
Jos Zonneveld
Roland Voppel
Patrick van Laarhoven
Ben Klein Teeselink

Team 4 2e klasse
Jan Voelman
Henry Wittenberg
Frans Snijder

Team 5 2e klasse
Johan Heijnk
Ferdinand van Hilst
Maaike Krikke
Wim Klein Baltink

Team 6 2e klasse
Reint Broeke
Henk Stegeman
Bram Ebskamp
Guido van Zwieten

Regio IJsselstreek

Team 7 3e klasse
Remco Verwoerd
Richard Otten
Marlies Fleming

Team 8 3e klasse
Mirko Egbers
Irene Faber
Rino Knippen
Ellen Simmelink
Sandra Bouck

Team 9 3e klasse
Jochem Veldmaat
Jan Schoolderman
Ronald van Mourik
Willem Leidekker

Team 10 3e klasse
Henk Emsbroek
Jan Schrijver
Arend Horstman

Team 11 3e klasse
Erwin Driessen
Jacques Rijswijk
Joop van Laarhoven
Jan Bouwmeester

Team 12 4e klasse
Henk Franssen
Fred Moespot
Bart van Wel
Nico Horstman

Team 13 5e klasse
Cor ten Bokkel
Alie Hofland-Franssen
Wim Brinkerink

Team 14 5e klasse
Wim Wilgenhof
Jeroen Hoffman
Wim Voelman
Joop Stokvisch

Regio IJsselstreek

Team 15 5e klasse
Harry Albers
Rob Jorritsma
Hans van der Lande

Team 16 5e klasse
Mario Vruggink
Jacqueline Vos
Jochem Beijer
Linda Spruit

Team 17 6e klasse
Rob Brand
Erna Eilers-Kraan
Geert Zeelte
Chris Wenneker

Team 18 6e klasse
Albert Enterman
Marieke  Enterman
Henk Brinkerink
Lienke Freriks

Team 19 6e klasse
Jan Wissink
Henk Sloesarwij
Guus Fisscher
Chris Schuiling

Namens de Technische Com-
missie,

Albert ten Hopen
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Bestuurs- en commissieleden

Kascommissie:
Y. Beening t.beening@hccnet.nl
F. van Hilst 06-52012215
E. Wissink 0573-491310

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

Redactie:
Vacature (eindredactie)

H. Albers (redactie) 0573-256867
K. Bergsma (redactie) 0573-280344
F. Snijder  (corrector) 0573-254961
C. Wenneker (agenda) 0573-256260
R. Scheggetman (redactie)          0573-402408
Y. Beening (jeugdhoek) 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 06-52012215
E. Wissink 0573-491310

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
J.  Vos (namens de jeugd) 06-41735882
M. Krikke (namens de trainers) 0573-254961

Wedstrijdsecretariaat:
A. ten Hoopen (senioren)      0573-254982
J. Vos (jeugd) 06-41735882

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:
S. Kamma (voorz,-secr.) 0573-257211
H. Franssen (penningmeester) 06-40258277
J. Vos (wedstrijdsecretaris) 06-41735882
Y. Beening t.beening@hccnet.nl
G. van Zwieten 0573-257823

ik

tafeltennis
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Jarigen Ledenmutaties (1)

Jeugd

December 2005

J. Beijer 15-12
R.T. Kamphuis 30-12

Januari 2006

B. Bosch 03-01
F. Denekamp 09-01
P.A.J. Beening 22-01

Senioren

December 2005

B. Wenneker 01-12
J. Schrijver 02-12
E. Segers 01-12
J. Bood 05-12
P.J.A. Bremer 08-12
W. Brunsveld 08-12
W.G. Kobes 08-12
M. Egbers 09-12
R.E. Verwoert 16-12
A. Hofland-Franssen 17-12
L. Kok 20-12
L.J. Fisscher-Bonhof 21-12
R.H.P de Cler 23-12
A.C. Fisscher 23-12
A. Enterman 25-12
H. Wittenberg 27-12
D.J. Wamelink 28-12

Januari 2006

R.J. van Mourik 04-01
J.W. Wissink 04-01
R.B. Jorritsma 06-01
J.B. Vos 08-01
G. Zeelte 11-01
M. Krikke 19-01
M. Vermeulen 23-01
B. Geverink-Beumer 27-01
J.B.H. Schoolderman 27-01
B.W. Klein Wassink 29-01

Nieuwe leden jeugd

Lid per september 2005:
Floris Denekamp
Tusseler 63
7241 KC Lochem
Tel: 0573-255521
E-mail: florisdenekamp@planet.nl

Lid per oktober 2005:
Emiel Herkert
Dollehoedsdijk 13
7244 RM Barchem
Tel: 0573-253121
E-mail: aherkert@planet.nl

Lid per november 2005:
Irma Schoot
Amalia van Solmsplein 8
7242 AC Lochem
Tel: 0573-250106
E-mail: irma_24_9_1992@hotmail.com

Lid per december 2005:
Linda Stolk
Prins Beatrixlaan 23
7314 KP Apeldoorn
Tel: 055-5224410
E-mail: YC.Stolk@chello.nl

Lid per januari 2006:
Niels Brunsveld
Schoneveldsdijk 23
7244 RE Barchem
Tel: 0573-441516
E-mail: gmbrunsveld@hetnet.nl

Nieuwe leden senioren

Lid per november 2005:
Susanne Kamma
Albert Cuyplaan 8
7242 DS Lochem
Tel: 06-24781367
E-mail: Susannekamma@planet.nl
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Ledenmutaties (2)

Adreswijziging

Marlies Fleming
Woerdstraat 53
7242 CB Lochem
Tel:06-40801055

Maaike Krikke en Mark Willems
Lochemseweg 165
7217 RG Harfsen
Tel: 0573-432028

Ellen Simmelink
Riezebessum 2
7475 GD Markelo
Tel: 0547-361904
E-mail: fransel@wanadoo.nl

Zaterdag 12 November was het weer zo
ver, de grote schoonmaak.

Normaal deden we dit in de zomervakantie
maar vanwege de warmte en vakanties was
beter nu te doen. En dat resulteerde in een
betere opkomst dan voorheen want waren we
met 16 mensen. Henk Emsbroek stond ons
op te wachten met een bakkie koffie. Iets la-
ter kwam Liesbeth Kok met gevulde koeken.

Nadat een ieder een taak was toegedeeld en
aan het werk was vloog de tijd ook al snel
voorbij. Henri Wittenberg deed samen met
Geert Zeelte de spanten. Alles is goed gestoft
en schoongemaakt en hier hebben we alle-
maal weer veel profijt van. Verder heeft Henk
Brinkerink al de zweetdruppels uit de
bestuurskamer gehaald, dus dit plafond is ook
weer schoon. Alle tafels zijn ook stuk voor stuk
schoongemaakt door de heren Wenneker sr.
en Gerard Alting. Het magazijn, de keuken en
bar zijn flink door Lienke Freriks aangepakt,
met hulp van Henk Emsbroek.
Ook de kleedkamers werden flink onder han-
den genomen. Waarbij de douchekoppen niet
werden over geslagen door Frans Snijder. En
ook de ventilatoren werden schoongemaakt.
Ook Albert Enterman was er en doordat Henri
maar een uurtje bleef nam hij deze plek in.
Frans en Wim Klein Wassink waren druk met
de reclameborden en andere klusjes die er
lagen. Iets later dan gepland kwam ook nog
Etty Segers helpen en die kon mooi in de kan-
tine beginnen. Chris Wenneker was er na-
tuurlijk ook, het grootste zuurtje van de club.
Hij nam de dames wc en de invaliden wc voor
zijn rekening. Mirko en Linda zijn nog bezig
geweest met het bord in het halletje. Daar zijn
nu alle plakbandje van af en het bord is
schoon gemaakt.
Het was een gezellige dag, ik heb me koste-
lijk vermaakt en ik hoop de anderen ook. Ho-
pelijk de volgende keer meer clubleden die
zullen zien dat het niet alleen werken, maar
ook vooral zeer gezellig is.

Linda Spruit

Grote schoonmaak

Koffie wordt verzorgd door Coos Jansen.
Vroege dienst: 20.00 uur - 22.00 uur
Late dienst: 22.00 uur - einde

21 dec. vroeg Henk Franssen & Geert Zeelte
21 dec. laat Jacqueline Vos
28 dec. vroeg Fam. Brinkerink & Maarten

Vermeulen
28 dec. laat Hans van de Lande
4 jan. vroeg Bart Fleming
4 jan. laat Etty Segers
11 jan. vroeg Liesbeth Kok
11 jan. laat Chris Wenneker
18 jan. vroeg Henk Franssen
18 jan. laat Joop Stokvisch
25 jan. vroeg Nico Horstman & Geert Zeelte
25 jan. laat Jacqueline Vos
1 febr. vroeg Rob Brand & Maarten

Vermeulen
1 febr. laat Henk Sloesarwij
8 febr. vroeg Fam. Brinkerink
8 febr. laat Hans v.d. Lande

Ruilen kan in onderling overleg!!!!

Barrooster recreanten
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Kerst- en nieuwjaarswensen
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“Tafeltennis-nooit-grappigs”

Gisteravond op de wijnproeverij hebben we
gehoord hoe je het zuurgehalte naar bene-
den kunt brengen: Goed koud zetten!! Geldt
dit ook voor "zuurtjes"-leden of is dat nooit
grappig.

Chris Wenneker

Als je met drie dames op pad gaat en denkt
in het paradijs te eindigen, maar uiteindelijk
in tranendal terecht komt, is nooit grappig.

Jos Zonneveld

Als je in je competitie 4 keer naar Apeldoorn
moet uitspelen en 1 keer naar Deventer, is
dat nooit grappig.

Harry Albers

Als je, net als Patrick, regelmatig met je scoo-
ter onderuit gaat vanwege konijnen of glad-
heid is nooit grappig!

Jos Zonneveld

Als je weet dat Dames 1 tegen Vrienden-
schaar speelt en je rekent erop dat er heel
wat vrienden mee komen en het blijkt dat ze
maar met hun tweeën zijn, is nooit grappig.

Chris Wenneker

Als je in team verband verward met intiem
verband, is dat nooit grappig.

Snarf Redjins

Als je met bingo op je tellen moet letten, is
dat nooit grappig!

Chris Wenneker

Als je met bingo het verschil niet weet tussen
horizontaal en verticaal en daardoor een valse
bingo meldt, is dat nooit grappig!

Chris Wenneker

Als je met bingo zoveel nummertjes moet
maken dat je er van gaat transpireren, is dat
nooit grappig!

Chris Wenneker

Als je denkt met een serieuze club te maken
te hebben en plotseling wordt er een bingo-
avond georganiseerd, is helemaal niet grap-
pig!

Jos Zonneveld

Een Lochemse "Toekomst Meppers" van
Haagse hand, is nooit grappig.

Marcel Snijder

Als zelfs Sinterklaas aan Alwin Lankhof vraagt
of hij is NORMAAL kan doen, is dat nooit grap-
pig.

Chris Wenneker

Als de voorzitter zegt dat de "Toekomst Mep-
pers" in een "comateuze" toestand verkeerd,
is dat nooit grappig.

Chris Wenneker

Dat er dit jaar nog maar 2 mensen een ge-
dicht hebben ingestuurd naar tafeltennis-poë-
zie, is nooit grappig. (kom op (jeugd)lezers
doe er eens wat aan)

Onbekend

Een nieuw jaar in aantocht en nieuwe activiteiten moeten toch wel inspiratie geven voor
“tafeltennis-nooit-grappigs”, dus leef jezelf erop los. Maar ja, om jezelf erop los te leven als

je vastgenageld aan de grond staat, is natuurlijk nooit grappig.
Ik wil de (vaste) inzenders bedanken voor hun tt-nooit-grappigs, maar helaas zijn het meestal
dezelfde personen. Ik daag jullie uit, gooi het er maar uit, wat vind jij NOOIT-GRAPPIG op
tafeltennisgebied. Je maakt vast wel iets mee en dan hoef je er alleen nog maar “..., en dat is
nooit grappig” achteraan te plakken en in de copybus te deponeren of via de website in te zen-
den (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 trainingen wel ideeën op.

Marcel Snijder
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Webnieuws

De website van onze tafeltennisvereniging
(www.lttcdetoekomst.nl) wordt steeds

beter bezocht. Dit heeft deels te maken met
een gehele nieuwe rubriek voor de jeugd en
het feit dat het clubblad dit jaar minder vaak
is uitgekomen dan we de laatste jaren ge-
wend zijn. Toch is het belangrijk dat ondanks
het bestaan van de website er op regelma-
tige basis een clubblad uitkomt (temeer niet
iedereen in het bezit is van een computer of
van een internetverbinding). Mijns inziens is
het clubblad nog steeds het visitekaartje van
de club.

Statistieken
Op de website wordt bijgehouden hoeveel
personen er op de hoofpagina komen. Daar
is goed aan te zien dat het aantal bezoekers
(hits),  met name na de zomervakantie om-
hoog is gegaan. Op de hoofdpagina staat
rechtsonderaan het volgende plaatje.

Door hier op te klikken kan men zien hoeveel
bezoekers er zijn geweest. Bijna 29.000 be-
zoekers hebben de website sinds oktober
2002 bekeken.

De instantie die voor ons deze meting bij-
houdt is onlangs overgegaan in andere han-
den. Dit heeft voor “ons” als gevolg dat er tij-
dens het bezoek van de website een extra
reclamescherm wordt geopend. Wellicht is
dit een goed moment om uit te zien naar een
andere instantie waarbij dit niet het geval is
en hetgeen ze bieden ook gratis is.

Extra Webruimte
Onlangs zijn er ook een aantal veranderin-
gen gekomen ten aanzien van de diensten
welke wij afnemen van yournamewebhosting
(het bedrijf waar onze website en de e-mail
adressen van De Toekomst zijn onderge-
bracht).
De belangrijkste wijziging is de uitbreiding van
de ruimte welke we kunnen gebruiken voor
de website (deze is kostenloos verhoogd van
100 MB naar 20x100MB (=2GB).

Foto’s
Door de uitbreiding van de website konden
de oudere foto’s, die ik eerder heb moeten
verwijderen om op die manier weer ruimte
vrij te maken voor nieuwere foto's, opnieuw
geplaatst worden. Alleen dit jaar zijn er al 20
pagina’s met foto’s geplaatst. In totaal zijn dit
1464 foto’s die dit jaar gemaakt zijn.
(Het menu: --> Internet Archief  -> Foto)

Jeugdhoek
Dankzij grote inspanningen van trainster Irene
Faber is er sinds de zomervakantie een
nieuwe rubriek op de website geplaatst. In een
eerder stadium was er al sprake van om dit
op te zetten vanuit de jeugdcommissie. Irene
heeft alvast een voorzetje gegeven en heeft
een opzet gemaakt. Een 30-tal pagina’s siert
inmiddels de jeugdhoek en wordt zeer regel-
matig bijgewerkt met onder andere verslagen
van wedstrijden, toernooien en activiteiten.
Check daarom regelmatig DE JEUGDHOEK
binnen de website van onze vereniging.
(Het menu: --> DE JEUGDHOEK)

Nieuwtjes en foto's
Wanneer er nieuws is omtrent de vereniging,
bijvoorbeeld een verslag van een activiteit die
is geweest of een bijzondere update van de
website, dan is deze op de  website te lezen.
Vele nieuwtjes worden vergezeld met 1 of
meerdere foto's. Alleen dit jaar zijn er al 59
nieuwtjes geplaatst.
(Het menu: --> De Vereniging  -> Nieuws)

Competitie: standen en uitslagen
Ook het afgelopen seizoen zijn van de com-
petitie de uitslagen, standen en persoonlijke
resultaten wekelijks bijgewerkt.

Kortom: de website biedt een zee aan infor-
matie en het laatste nieuws. Kijk geregeld op:

www.lttcdetoekomst.nl
Doe dit zeker wanneer je op de hoogte wilt
blijven van alles omtrent onze vereniging.

Mirko Egbers
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Aankondiging (Nieuwjaarsreceptie)

U KOMT TOCH OOK!!

NIEUWJAARSRECEPTIE
vrijdag 6 januari 2006

KANTINE
JAN WISSINKHAL

Aanvang 20.00 uur

Muzikale omlijsting: DJ SUNFIELD
& Mystery Guests
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“Toekomstmoppers”

Na opgravingen in de Russische bodem
tot een diepte van 100 meter hebben

Russische wetenschappers resten gevonden
van koperdraden, met een geschatte leeftijd
van zo'n 1000 jaar. De Russen hebben hier-
uit de conclusie getrokken dat hun voorou-
ders reeds 1000 jaar geleden beschikten over
een kopernetwerk!
Om niet achter te blijven zijn Amerikaanse
wetenschappers ook hun bodem gaan
afgraven waarbij ze op een diepte van 200
meter resten van glasvezels aantroffen. Deze
vezels bleken na onderzoek zo'n 2000 jaar
oud te zijn, waaruit de Amerikanen conclu-
deerden dat hun voorouders reeds 2000 jaar
geleden al een zeer geavanceerd digitaal fiber
netwerk in hun bezit hadden. En dat zo'n 1000
jaar voor de Russen...
Een week later hebben de Belgen het vol-
gende rapport gepubliceerd: "Na opgravingen
in de Belgische bodem, tot op een diepte van
5000 meter, hebben Belgische wetenschap-
pers helemaal niets gevonden." De Belgen
concluderen hieruit dat zo'n 5000 jaar gele-
den de Oude Belgen reeds in het bezit wa-
ren van een draadloos netwerk."

Een politieagent houdt een blondje aan
voor een snelheidsovertreding en vraagt

netjes of hij haar rijbewijs kan zien. Ze ant-
woordt in een zucht: “Ik zou willen dat jullie bij
de politie eens de zaakjes op orde hebben.
Gisteren is net mijn rijbewijs door jullie in be-
slag genomen en dan verwachten jullie dat ik
deze vandaag al weer aan u kan laten zien.”

Laatst werd ik aangehouden op de fiets.
De agent zegt tegen mij: "Licht kapot, geen

bel op je stuur en je remmen werken niet goed,
dat gaat je 50 euro kosten." Waarop ik ant-
woord: "Dat is allemaal prima, maar dan moet
ie morgen wel klaar zijn!"

Komt een Chinees bij de McDonalds in
New York en bestelt er een hamburger.

Hij krijgt me toch een hamburger, zo groot
als het dienblad zelf. De Chinees vraagt ver-

baasd: "Wat is ie groot?" "Ja", zegt de be-
diende, "dit is Amerika, alles is hier groot."
Even later bestelt ie een Cola en hij krijgt me
toch een beker, nog groter dan een koffiepot.
De bediende kijkt hem aan en zegt weer: "Dit
is Amerika, alles is hier groot." Even later moet
hij naar de WC en heeft hij de keuze uit twee
deuren. Hij kan geen amerikaans lezen dus
hij neemt een gok, maar opent de deur van
het zwembad waar hij direct in valt en in pa-
niek uitschreeuwt: "Niet doorspoelen, niet
doorspoelen!"

Geachte inbreker: Als jullie iets waarde-
vols zoeken, maak mij dan even wak-

ker, want dan zoek ik even mee!

in het verleden behaalde resultaten bieden
geen garantie voor de toekomst. Wat doe ik

dan op school?

Het is groen en het rijdt door?
- Een blauwe auto.

DING DONG - Wegens een technisch
mankement gaat de geplande OV-sta-

king van donderdag 29 december helaas niet
door. Onze excuses voor het ongemak.

Een Amerikaan rijd met een grote Ameri-
kaanse wagen over een klein Hollands

plattelandsweggetje. Op onverklaarbare wijze
verliest hij de macht over het stuur en komt
tot stilstand tegen een kippenhok. Door de klap
komt de boer naar buiten en staat te moppe-
ren. Waarop de Amerikaan zegt: "Keep quiet."
Waarop de boer boos op antwoord: "Niets
kiep kwijt, wel tien kiepen kwijt."

Er waren drie cowboys,de ene cowboy zegt:
"1+1=2." De 2e cowboy schiet de eerste cow-
boy dood! Vraagt de derde cowboy: "Waar
was dat nou voor nodig?" Zegt de tweede
cowboy: "Hij wist te veel!"

Meesters zijn net spieren, ze kunnen ver-
rekken.
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Jeugdhoek (1)

Kampioen in ons midden
Jawel, team 2 is kampioen geworden in de
3e klasse (zie pagina ?? voor een foto, red) .
De gelukkigen zijn Dylan, Boris, Arie, Emmy
en Jara. Gefeliciteerd vanuit deze Mepper.
Hartstikke goed van jullie allemaal.
Echt waar. Wij zijn trots op jullie.

Wedstrijdsecretariaat
Het wedstrijdsecretariaat van de jeugd, is dit
seizoen in handen van Jacqueline Vos. Zij
wordt bijgestaan door Susanne Kamma. Het
is veel organiserend werk en op extra werk
zitten deze dames echt niet te wachten.
Kinderen, die zich bijtijds aanmelden bij de

Sinterklaas
Sinterklaasfeest voor de jeugd, dat geeft elkander vreugd.

Wie had dat nou verwacht, Sint heeft aan iedereen gedacht.
De één kreeg dit, de ander dat en iedereen die had wat.
Er waren natuurlijk ook pepernoten, chocola en snoep.

En aan het eind was er heel veel troep.
Met zijn allen opruimen, er tegenaan.
Toen was dat ook weer snel gedaan.

De foto’s staan in de site in de Jeugdhoek.
En een paar staan hieronder “look”.

Wat veel cadeaus! Is iedereen dan zo braaf geweest?

Iedereen zat vol verwachting in een kring voor de cadeautjes.
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Jeugdhoek (2)

hal om het balletje te spelen zijn welgeziene
jeugdleden. Helaas zijn er ook enkelen die of
heel laat aankomen bij de hal of het op het
laatste moment voor gezien houden. Wij be-
raden ons nog hoe wij een betere teamgeest
kunnen creëren.
Het bezetten van de bar met hulp van ouders
van de jeugdleden, bevalt goed. Ook komend
seizoen willen wij graag hier weer een be-
roep op doen.

Bloembollenactie is succes
De jeugd en enkele seniorleden hebben on-
langs bloembollen verkocht. Hoewel nog niet
al het geld bij onze penningmeester Henk
Franssen binnen is, spreekt iedereen toch
van een succes. De basis is aanwezig om
wat leuks en nuttigs te kopen voor de jeugd.
Het laatste gedeelte van de aankoopsom is
nog zoek, en wij denken na over hoe wij dat
kunnen aanvullen. Suggesties zijn welkom.
Je kunt ze aan de jeugdcommissieleden ge-
ven, of in het postvak in de bestuurskamer
neerleggen.

Oproep
Willen ouders die wat willen doen voor de
jeugdleden, dat aan ons laten weten. Schrijf
het op een briefje, geef het af aan de bar om
in het postbakje van de Jeugdcommissie te
doen.
Wat wij willen weten is:
� hoe wij de helpende handen kunnen berei-

ken?
� hoeveel uur zij beschikbaar hebben?
� Wanneer en natuurlijk wat de wensen zijn

om aan iets mee te helpen?
Laatst hadden wij spontaan een moeder die
aanbood “TIG” pannenkoeken te bakken. Fan-
tastisch toch. Of ouders die in de hal kleine
karweitjes doen, omdat het even nodig is bijv.
een afwasje, tafels weer terugzetten na een
activiteit, helpen met noem maar wat op, het
kan van alles zijn. Voor ons is het fijn een over-
zicht te hebben van ouders die 2 à 3 uurtjes
willen helpen voor 1 of 2 keer per seizoen-

helft. Meld je aan. Het is meestal een gezel-
lige bende bij de jeugd en naderhand heb je
vaak een tevreden gevoel, gewoon omdat je
ook zelf de handen uit de mouwen hebt ge-
stoken.

Scholierentoernooi in aantocht
Op 27 december a.s. is er weer het jaarlijkse
scholierentoernooi. Onze eigen jeugdleden
zijn natuurlijk weer in grote aantallen aanwe-
zig en diverse andere kindjes (groep 5-8) uit
hun klas of van hun school. Vorig jaar was
het een groot succes. Voor sommigen blijft
het niet bij deze ene keer. Anderen komen
trouw ieder scholierentoernooi terug. Deelne-
mers worden met enthousiasme begroet. Het
gaat dit jaar ook weer lukken om er met al die
kinderen wat leuks van te maken. Gelukkig
zijn er, net als vorig jaar, wederom mensen
bereid gevonden, zoals de wedstrijdtellers, de
wedstrijdblaadjescentrale en de mensen ach-
ter de bar. Zonder hen zou zo’n toernooi niet
kunnen plaatsvinden.

Extra trainingsmoment
Door Irene wordt een extra trainingsmoment
aangeboden op
29 december 2005 van 10.00 tot 12.30 uur
voor de beginners en de jeugd A van 13.00
tot 15.30/16.00 uur. Het zou fijn zijn, als de
hele groep aanwezig kan zijn tussen de kerst-
kransjes en de oliebollen door. Irene, bedankt
voor deze kerstattentie en voor alle helpende
handen op die dag natuurlijk ook een dank-
je-wel.

Nieuwjaarsreceptie 2006
Deze receptie is gepland op 6 januari a.s. en
de jeugd is ook welkom. Als je meekomt met
je ouders of samen met je vrienden en vrien-
dinnen, kun je er vanaf 20.00 uur aan begin-
nen. Bij het ter perse gaan van dit blad, is er
geen idee paraat om iets bijzonders te doen.
Misschien gaan onze jeugdleden gewoon
mee met de groten en gedragen zich als “gro-
ten”.
Wil je als jeugd wel iets bijzonders, wanneer
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Jeugdhoek (3)

dan ook, meldt het dan bij Susanne Kamma. Zij bekijkt dan of het te doen is om het te organise-
ren. Met wat handjes erbij van hier en daar, krijgt zij het meestal wel voor elkaar.

Jeugdtrainers en Jeugdcommissie
De laatste tijd zie je jeugdtrainers en jeugdcommissieleden steeds vaker met elkaar in gesprek.
Laatst was er zelfs een heuse vergadering. Het ging onder meer over kwaliteit. Intussen is het
bestuur aangevuld met een jeugdtrainer en een jeugdcommissielid. Het zijn Maaike Krikke en
Jacqueline Vos. Succes in het bestuur. Fijn dat jullie hiervoor tijd vrijmaken.

Jeugdkamp 2006
Even een berichtje over het jeugdkamp. Wanneer was dat ook weer? Schrijf het maar vast in de
nieuwe kalender. De bevestiging is ontvangen en het gaat gebeuren op 12, 13 en 14 mei 2006.
Het is weer op fietsafstand en de fietsroutes worden nog uitgezet. Hopelijk kunnen wij weer een
beroep doen op de vorige route-ontwerpers, want vorig jaar was de tocht gezellig en een beetje
spannend. Wij zijn ook allemaal aangekomen op de plek van bestemming. Nu is de plek vooraf
nog niet bekend, als het tenminste niet bekend wordt gemaakt. Wij zijn nog wel op zoek naar
suggesties, wat wij dit jeugdkamp kunnen gaan doen en wat wij willen eten. De formule van het
draaiboek is vorig jaar goed bevallen, alleen er staan nog wel veel in te vullen puntjes in op dit
moment.

Verhaaltje schrijven
Schrijf een verhaaltje van maximaal 100 woorden waarin de volgende woorden in voorkomen:
Tafeltennis, jeugdkamp 2006, fiets, eten, foto, grappig, geweldig, fantastisch.
Lever dit in bij iemand van de Jeugdcommissie. De 3 leukste inzendingen worden gebruikt bij
activiteiten in 2006.

De Jeugdcommissie

6 1 4

5 4 72

8 6 2

9 1 8

98

7 3 6

3 9 4

4 5 7 1

8 25

Sudoko puzzel
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Eindresultaten najaarscompetitie jeugd (1)

Team 1 2e klasse-poule 1 Persoonlijke resultaten

Olst 1 8 - 67 M. Adolfsen 24 23   96%
De Toekomst 1 8 - 60 J.M. Roelofs 24 16   67%
Ugchelen 3 8 - 37 J. Wendersteijt 24 14   58%
Swift (D) 3 8 - 23
Wijk 16 3 8 - 13

Team 2 3e klasse - poule 1 Persoonlijke resultaten

De Toekomst 2 10 - 75 E.J. Pater 12 11   92%
Wijk 16 4 10 - 58 B. Bosch 21 19   90%
Swift (D) 4 10 - 56 D. Kamma 24 19   79%
De Brug 3 10 - 49 A. Goossens   9   7   78%
ABS 1 10 - 41 J.R. de la Court 24 12   50%
Olst 2 10 - 21

Team 3 3e klasse - poule 2 Persoonlijke resultaten

Gelvandria 2 10 - 64 J. Beijer 12   9   75%
Wijk 16 3 10 - 64 F. Jansen 26 15   58%
Ugchelen 4   9 - 49 * M.J.A. Knot 20 11   55%
De Toekomst 3   9 - 47 * J. Goossens   0   0     0%
ETTV 2 10 - 37
Swift (D) 5 10 - 28

* Wedstrijd is afgelast vanwege de sneeuw en is verder niet ingehaald.

De kampioenen team 2: v.l.n.r.: Boris Bosch, Dylan Kamma, Emmy Pater en Jara de la
Court. Op de foto ontbreekt helaas Arie Goossens.



Toekomst Meppers december 2005

42

Eindresultaten najaarscompetitie jeugd (2)

Team 4 4e klasse - poule 2 Persoonlijke resultaten

De Brug 4 10 - 66 M. de Groot 24 18   75%
De Toekomst 4 10 - 63 C. van der Molen 15 11   73%
Trias 4 10 - 61 L.D.P. Zimmerman 15 11   73%
Ugchelen 5 10 - 56 K. Kamma 24 13   54%
Swift (D) 6 10 - 49 J. Brand 12   2   17%
Trias 6 10 -   5

Team 5 5e klasse - poule 1 Persoonlijke resultaten

ETTV 3 10 - 67 M. Zonneveld 12   9   75%
Overa 1 10 - 64 M. Visser 21 12   57%
Torenstad 6 10 - 63 J. van der Molen 30 13   43%
De Toekomst 5 10 - 45 P. Boersma 15   5   33%
Olst 4 10 - 31
Gelvandria 4 10 - 30

Team 6 welpen - poule 1 Persoonlijke resultaten

Wijk 16 7   9 - 35 P.A.J. Beening   8   8 100%
De Toekomst 6   9 - 33 R.G.H Langwerden 12   9   75%
Torenstad 7   8 - 16 S.R. Schutte 10   6   60%
Swift (D) 8   8 -   1 R.T. Kamphuis   6   3   50%

Team 1 - 1e / 2e klasse
Team: Marten, Annemiek, Joni (en Guido)
Coach: Ferdinand van Hilst

Team 2 - 2e klasse
Team: Jara, Boris, Dylan en Emmy
Coach: Johannes Osterloh / Mark Willems

Team 3 - 3e klasse
Team: Arie, Freek, Christiaan en Leander
Coach: GEZOCHT!

Team 4 - 4e klasse
Team: Kevin, Maikel, Joost en Michelle
Coach: Susanne Kamma

Team-indeling Jeugd voorjaarscompetitie 2006

Team 5 - 5e klasse
Team: Maaike, Jordy, Irma, Niels en Emiel
Coach: GEZOCHT!

Team 6 - welpenklasse
Team: Peter, Ruben, Robin en Stein
Coach: Jacqueline Vos

Irene Faber
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Kerst- en nieuwjaarswensen
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Verslag toernooi in Heel (1)

Het was vroeg die ochtend (12 november jl., red.), om 7 uur stonden we allemaal paraat bij
om naar Heel te vertrekken.

� 8 spelers
� 4 begeleiders
� 3 auto’s
� 2 coaches

De spelers: Joni Wendersteyt, Boris Bosch, Freek
Jansen, Maikel de Groot, Kevin Kamma,
Dylan Kamma, en niet te vergeten onze
meiden Emmy Pater en Jara de la Court.

De begeleiders: vader van Freek, moeder van Jara
en de ouders van Kevin en Dylan.

De coaches: Guido van Zwieten en Marten
Adolfsen. Remi Beelen was helaas
ziek.

Na een lange rit van 168 km arriveerden we rond 09:30
uur in Heel. De kinderen doken gelijk de kleedkamers in
en de begeleiders de kantine (KOFFIE!!).

De wedstrijdverslagen

Onze enige Junior (jongens):
Joni, zat in poule B waar hij het zwaar te verduren had, de eerste won hij overtuigend....3-0,
helaas waren de twee andere tegenstanders te sterk.... 0-3 en 0-3. Dit leverde hem een troost-
toernooi op, de eerste won hij met 3-2, weer een ronde verder...helaas 0-3 en onze junior was
eruit.

Dan onze 4 kadetten:
Maikel zat in poule A: 3 tegenstanders alle drie verloren met 0-3. In het troosttoernooi wist hij
wel 2 sets te halen, maar jammer genoeg toch met 2-3 verloren.

Poule F: Freek, 3 tegenstanders, waarvan hij de eerste versloeg met 3-1, de tweede met 3-0 en
de laatste verloor met 0-3. Dit leverde hem wel het hoofdtoernooi op. Hij kon het daar niet meer
bolwerken en verloor met 1-3.

Poule G: Kevin was de enige met 4 tegenstanders in de poule. De eerste twee wedstrijden
verloor hij met 0-3, de derde met 2-3, maar hij won zowaar van de laatste met 3-0. Dus kwam
Kevin in het troosttoernooi terecht. Hier won hij met 3-1 zijn eerste partij, daarna moest hij met
0-3 zijn betere erkennen.

Poule J: Boris had 3 tegenstanders. Boris ging als een speer, 3-0, 3-1 en helaas 0-3.Ook Boris
kwam dus in het hoofdtoernooi terecht waar hij in de eerste ronde met 2-3 verloor.
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Verslag toernooi in Heel (2)

Dan onze enige welp:
Dylan had 3 tegenstanders. Van twee won hij met 3-0 en de laatste net op het randje verloren
met 2-3 tegen zijn bondstrainingsmaatje Wilfred Schipper. Dit leverde hem een plaats in het
hoofdtoernooi op. Daar verloor hij zijn eerste partij met 0-3.

Onze junior meiden:
Emmy had in poule B slechts twee tegenstanders allebeide gewonnen, met 3-2 en 3-1. In het
hoofdtoernooi schopte zij het helaas niet verder dan de meeste heren en verloor gelijk de eerste
ronde (1-3).

Jara (poule B) heeft zich erg goed geweerd, maar trok net aan het kortste eind (2-3 en 1-3). In
het troosttoernooi verloor zij ook in de eerste ronde (0-3).

Deze 8 jeugdleden zijn er 8 om trots op te zijn, ze waren erg begaan met elkaar,
als ze niet aan het spelen waren,waren ze elkaar aan het coachen!

ECHT GEWELDIG!!!

Het was een erg gezellige en relaxte zaterdag. Na afloop met z'n allen naar MC Donalds….

......en super gezellig!

DOEI groetjes Susanne Kamma
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Introducétoernooi

Donderdagmiddag 20 oktober waren alle tafels bij De Toekomst druk bezet. Drieëndertig
kinderen hadden zich maar liefst opgegeven voor het introducétoernooi. Onze eigen jeugd-

leden hadden hun best gedaan om kinderen uit hun omgeving te porren voor een potje pingpong.
Dat leverde 18 mogelijke nieuwe jeugdleden op.
Wie hebben er vanmiddag allemaal meegedaan?? Nou daar komen ze…

Tijdens de eerste ronde werd gespeeld in een 4-, 5- of 6-kamp. De telling was een beetje apart;
je leeftijd was namelijk precies het aantal punten dat je moest halen. De kinderen die al compe-
titie speelden kregen daar zelfs nog een paar punten bovenop. Dat betekende even goed oplet-
ten met tellen! In de tweede ronde werd er iets meer op niveau gespeeld.

Daarna was het tijd om even het buikje vol te eten met…lekkere pannenkoeken (Mama Marten
bedankt voor de 138 pannenkoeken!). Na het eten werden nog drie dubbelwedstrijden gespeeld.
En toen was het al weer tijd voor de prijsuitreiking.

De einduitslag is geworden…
1e Tim
2e Viresh

3e Pepijn
4e Niels
5e Jochem

Tim was een goede eerste, hij heeft geen enkele pot verloren. De minitafeltennis mocht hij mee
naar huis nemen als prijs. Viresh kwam ook al goed mee en kwam op een zeer verdienstelijke
tweede plek. Pepijn was het hoogste geëindigde meisje, een knappe prestatie. Misschien ko-
men ze beiden met hun nieuwe batje wel een keer spelen? Allemaal hartstikke goed gedaan!
De aanmoedigingsprijs ging vandaag naar Gino! Geen wedstrijd gewonnen, maar super-
enthousiast heeft hij elke wedstrijd zijn best gedaan. Thymen en Jorrit kregen de poedelprijs.

Alle introducés kregen op het einde een 10-strippenkaart mee naar huis. Hopelijk komen ze die
snel verzilveren tijdens de trainingen. We zullen het zien!!

En natuurlijk last but not least…vrijwilligers weer allemaal bedankt voor jullie bijdrage…het was
weer een sportief succes!!

Nou……tot de volgende keer maar weer!

Groetjes,
Irene Faber

Marten
Gino
Niels

Jochem
Joni
Boris

Serena
Silvana
Freya

Michelle
Annemiek

Luuk

Peter
Viresh
Emiel
Pepijn
Astrid

Gert Jan

Daan
Lisanne
Floris
Dylan
Kevin

Chistiaan
Sanne
Jordy
Mike
Jorrit

Thymen
Irma
Joost
Roy
Tim
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Nationale Dag van het Talent 2005

Even een welkomstwoordje en uitleg van de organisatie,
zodat de dag helemaal gesmeerd verloopt…

Luuk als scheids…en in gedachten al weer
bezig met de volgende partijen.

Een overzicht van de zaal waar de zeer jonge talenten
hun kunsten konden laten zien.

Op 6 november 2005  vond alweer de achtste Nationale Dag van het Talent in Papendal. Op
deze dag hebben hebben Dylan, Floris en Luuk de Toekomst vertegenwoordigd tijdens de

Nationale Dag van het Talent in Papendal. Samen met nog ongeveer 125 andere kids zijn ze
getest op behendigheid, snelheid en balcontrole. Floris werd 1e en Dylan 2e bij de oudste wel-
pen. Hartstikke goed gedaan!!

Tijdens het toernooi heeft Floris maar één wedstrijd laten liggen! Heel knap gedaan! Dylan deed
het bijna net zo goed en verloor slechts twee partijen. Luuk had aan het begin van het toernooi
zo goed gespeeld, dat hij daarna een zware indeling kreeg. Daar werd het hem toch iets te
moeilijk. Maar met nog twee welpenjaren voor de boeg beloofd dat nog heel wat!

Foto’s afkomstig van de NTTB. Daar is ook een verslag van de NTTB over deze dag te vinden.

Irene Faber
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Volgende clubblad verwacht...

Copy voor het clubblad
zo spoedig mogelijk

inleveren!

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

Komt er een volgend clubblad? Met wellicht........

� Verslag van nieuwjaarsreceptie en kampioenshuldiging?

� Competitie-indelingen voorjaarscompetitie 2006?

� Wie is de Oliebol van 2005 en verslag van het toernooi?

� Verslag van de Kerstkaartavond?

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

� Goed gevulde Jeugdhoek met verslagen en foto’s?

� Wellicht staat uw stukje in het volgende clubblad?

........het ligt ook grotendeels aan de leden zelf. Schrijf stukken en
leg ze bij het bestuur neer. Als er niet geschreven wordt, is de druk
ook minder om het clublad nieuw leven in te blazen. Er zijn activitei-
ten genoeg, dus genoeg om over te schrijven. Zo’n levendige ver-
eniging als De Toekomst kan toch eigenlijk niet zonder clubblad.
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