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Zolang er nog geen structurele oplossing
is gevonden, ben ik bereid gevonden het

clubblad nog in elkaar te zetten.
Het is een lekker dik clubblad geworden. Dit
dankzij veel aanlevering van kopij.

Veel oude bekende rubrieken als Het Heukske
van HJ, de moppenpagina, de tt-nooit-
gappigs. De “Wist u datjes” van Bep en Toos
zijn ook weer van de partij en geven altijd een
leuke kijk achter de schermen van het sociale
tafeltennisleven en de hechte binding van de
mensen met de club en met elkaar.
Om inzicht te geven in de prestaties van De
Toekomst zijn de tussenstanden van de com-
petitie opgenomen samen met de persoon-
lijke resultaten van de competitiespeler.
Verder verslagen van activiteiten als de
boswandeling met stampottenbuffet en de
beenhamparty en aankondigingen van
komende activiteiten.
Natuurlijk ook een uitgebreide Jeugdhoek
dankzij Yvonne, met o.a. tussencompetitie
een verslag van de dropping (dankzij
Jacqueline) en stukje over de nieuwe trainer
(dankzij Irene).

Ik wil bij deze iedereen bedanken voor de
levering van stukken en voor hun inzet voor
dit clubblad.
Kopij voor het volgende clubblad kan voor
20 mei  worden ingeleverd. Kopij kan gemaild
worden naar redactie@lttcdetoekomst.nl.
Uiteraard kunnen geschreven stukken of
floppy’s ook in de kopijbus in de kantine
worden gedropt.
Wanneer er foto’s en plaatjes gebruikt worden
in de kopij, wil ik deze plaatjes ook als apart
bestand ontvangen om zo de kwaliteit van de
afbeeldingen goed over te kunnen laten
komen in het clubblad.

Dan rest mij nog om iedereen veel leesplezier
toe te wensen.

Namens de redactie,

Marcel Snijder
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Inhoud Agenda

April

1 7e ronde Landelijke Competitie Senioren/Jeugd,
Dames 3e divisie Toekomst 1 - Sethone 1,
16.00 uur

2 Nebas Toernooi sen./jun., Emmeloord
4 Bestuursvergadering, 20.00 uur
5 Ben Wijnhoudbokaal 1e ronde,  20.15 uur
8 8e ronde Landelijke Competitie Senioren/Jeugd,

Dames 3e divisie Toekomst 1 - Bonnema/
Westa 2, 16.00 uur

9 ½ finales Nationale Jeugdmeerkampen,
Dalfsen

14 Paaskaarten, aanvang 19.30 uur
15 9e ronde Landelijke Competitie Senioren/Jeugd,

degratiegroep Heren Eredivisie,
De Toekomst 1 - Unicum 1, 18.00 uur

15 Nebas Toernooi sen./jun, Venray
16 Start Nationale Sportweek t/m 22 april
18 Nationale Sportweek: Dag van de racketspor-

ten, ook diverse evenementen in de hal.
19 Ben Wijnhoudbokaal finales, 20.15 uur
24 Start Wereldkampioenschappen Tafeltennis

t/m 1 mei, Bremen
30 Fietstocht met pannenkoeken, 12.30 uur.

Mei

2 Bestuursvergadering, 20.00 uur
6 NK-darten voor tafeltennissers, Valkenswaard
6 SEIZOENAFSLUITING L.T.T.C. De Toekomst,

20.00 uur Jan Wissinkhal
11 Algemene Ledenvergadering NTTB-Oost
14 Start Wereldkampioenschappen Veteranen

t/m 21 mei, Bremen
13 Afdelingskampioenschap Jeugd L.T.T.C. De

Toekomst, Jan Wissinkhal
24 Start Keidagen Lochem t/m 28  mei (Hal tijdens

deze dagen gesloten)
25 Start EDR-Toernooi senioren/jeugd t/m 27 mei,

Klazienaveen.
20 Afdelingskampioenschap Senioren L.T.T.C. De

Toekomst, Jan Wissinkhal

Meldingen/wijzigingen van activiteitem en data voor
de agenda bij Chris Wenneker (tel. 0573-256260/
06-24888669 of chris@nijlandruurlo.nl).

Chris Wenneker
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Van het bestuur

attenderen, dat de mogelijkheid bestaat om
mee te doen aan het potje lief en leed van de
recreanten. Als u aan dit potje mee betaalt,
kunt u bij een volgende activiteit tegen een
gereduceerde prijs mee doen. Voor alle
duidelijkheid willen wij nog eens vermelden,
dat activiteiten georganiseerd door de
recreantencommissie bedoelt is voor alle
leden  (dat zijn ook de competitiespeler,
Jazzleden en ALTC).

Patrick van Laarhoven heeft na een hevige
strijd zijn hartoperatie doorstaan. Gefeliciteerd
Patrick, voor de komende tijd hopen we dat
je voldoende zult aansterken om onze
geliefde sport weer op te kunnen pakken.
Ria Scheggertman zal in april- mei, haar
operatie voor een nieuwe nier, ondergaan. Om
deze reden heeft zij het lidmaatschap even
opgezegd. Wij wensen haar veel sterkte toe
en ook alle geluk, vooral met je voorgenomen
huwelijk in september.

Namens het bestuur,

Claske Harmsen

Allereerst wil het bestuur kwijt, dat zij
ontzettend blij is met het initiatief van

Marcel Snijder om voorlopig de zorg voor het
uitkomen van deze- en volgende Meppers op
zich te nemen.
Wij hopen dat jullie allemaal mee werken door
zoveel mogelijk kopie in te dienen. Dit kan
rechtstreeks naar Marcel Snijder, E-mail
adres: marcelsnijder@casema.nl of
marcelsnijder@hotmail.com. Iemand die
geen computer heeft, kan zijn/har copij in het
bakje van ondergetekende leggen, dan wordt
het uitgetikt. Verder mag ook het adres:
claske-harmsen@planet.nl gebruikt worden.

Tijdens de ALV leden vergadering hebben wij
de vraag gesteld of we misschien al onze
leden moeten verplichten een bepaalde taak
binnen onze club te laten verrichten. Henk
Harmsen en Harry Albers hebben toen
voorgesteld met een plan te komen waarmee
we tot een oplossing, van deze stelling en de
problematiek aangaande het aantrekken van
vrijwilligers, kunnen komen. Daar zijn beide
heren druk mee bezig, en samen met het
bestuur is besproken dat een bepaald voorstel
verder uitgewerkt wordt. U hoort hier nog van.

Voor de Nationale sportweek, is op fantas-
tische wijze door een aantal enthousiaste
mensen onder coördinerende leiding van
Maaike Krikke een goed programma ingevuld.
Hartelijk dank speciaal aan Irene Faber, die
een heel schema heeft gemaakt.

De club van 100 heeft bestaansrecht
gekregen. Onder de besturing van Jan
Wissink, Chris Wenneker en Wim Brinkerink,
zullen zij die zich voor deze club hebben
ingeschreven, ervaren wat deze club allemaal
in petto heeft.

Omdat er in het bestuur enige commotie
ontstond over het verschil in kosten voor
deelnemers aan het dagje uit naar Rotterdam
heeft het bestuur met de recreantencom-
missie naar een oplossing gezocht.
Wij willen alle leden en vrijwilligers  er op

Willen alle leden die de notulen aangereikt
hebben gekregen, mij het E-mail adres
doorgeven (voorzover dit aanwezig is). Stuur
het naar:  claske-harmsen@planet.nl.  Een
groot aantal leden heeft de notulen
toegestuurd gekregen via een emailadres.
Van heel veel leden heb ik nog geen
emailadres, en wil dit erg graag ontvangen.
Het is een geweldig medium om u op de
hoogte te houden van belangrijke
gebeurtenissen in onze club.
Alvast bedankt.

Claske Harmsen

Dringende oproep!
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Heukske van Hendrik Jan

Doar bun ik weer. Ik zit in de kippenbranche
dus ut is altied effen afwachten of de

griep neet hef toe e slagen. Mor noe effen alle
gekheid op een stokske. Ut is toch Gods
geklaagd dat er zoveulle ophef e maakt wort
oaver dat kippenvirus.
Dat er uberhaubt mensen bunt die dat malse
stuksen vleis loat stoan. Ie kunt der absoluut
gin griep van kriegen. Dat doar in Azie noe
toevallig 90 mensen an dood e gaone bunt.
Ut is neet anders. 90 mensen op een populatie
van 2 miljard, ut is neet in procenten uut de
drukken. De kans is groter daj deur een
straaljager van de fietse e vloagen wordt dan
dat ie dood gaot an ut eaten van kip. Mien
advies is um allemoale noar ut Voske te goan
en doar heerlijk kip te goan halen.

Noen ik mien hart e lugt heb kunne wiele
eindeluk oaver toafeltennis goan proaten.
Ut geet wonderwel good in de tweede klasse.
H.J wunt der dan neet zoveulle mor met
mekare kuw toch een hoop punten bie
mekare sloan. De eerste wedstried mossen
wiele tegen Gelvandria.
Ik had mienen Tom Tom in e schakelt en wie
jogen der nog vlot noar toe. De laatste
honderden meters waren de lastigste. At ze
de pruttel an’t verbouwen bunt dan kuj met
zo’n Tom Tom ok niks meer beginnen. Op
anwiezen van de twee snotblagen in mienen
auto hew ut dan toch nog e vonnen. Guido
was een betjen zenuwachtig mor won toch
twee partijen. H.J. was deur die helse autorit
totaal van slag en wis gin een potje te winnen.
Bram won een potje en dat hadden der ok

meer kunnen weazen as ziene hormonen
neet zo op e speult hadden. He zag een ander
deerntje toafeltennissen en toen was e geheel
van slag. He zat teveulle noar de verkeerde
ballen te kieken en dan holt alles op.

De tweede wedstried was tegen de Brug. H.J.
was slech in orde dus Reint mos zienen
verhuusoaveral mor uutdoen en zien
toafeltenniskloffie antrekken. Hoe he ut dut
mag Joost wetten mor zonder
neumensweerdige trainingsarbeid gewoon
twee potjes winnen getuugt van grote klasse.
Guido was onversloanboar en Bram had
ziene hormonen weer onder controle. He won
twee wedstrieden. Een mooie oaverwinning
veur de onzen.

De derde wedstried ging tegen DTTC. Ze
bloazen nog al hoog van der toren en menen
dat ut gewoon 8-2 veur hun zol word’n. Helaas
veur hun pakken ut eets anders uut. Met 7-3
in ut veurdeel van ons hew ze weer op de
trein noar Deventer e zet.

Noa disse dree wedstrieden stoat wie gewoon
op een gedeelde derde plaatse en dat is veur
liefsbehold genog.

Ik wet neet of Patrick disse onzinnige kroam
allemoale leest mor ik wil um in ieder geval
vanaf disse kante veule starkte en een
veurspoedig herstel toewensen.
Dit is ok namens H.J ziene vrouwe en de
kinder.
Veule groeten uut Reurle en ik bun bliej dat
Marcel weer een clubblad in mekare knutselt.
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Wist u dat...

Gerda, Tine en Toos een leuk ritje naar Zutphen hebben gehad. Ze bij Annie Blanken op
ziekenbezoek wilden in het Spittaal.
Annie een uur voordat ze kwamen net ontslagen was. De drie dames toen maar bij Annie op
huisbezoek gingen. Tine en Toos de terugweg veel toeristische informatie kregen van Gerda.

Bep, Tine, Gerda en Toos, Annie Blanken ook hielpen met haar verhuizing. De dames hielpen
met behang afhalen. De klus in één middag was geklaard. De dames het een heel gezellige
middag vonden.

Ferdinand en Jacqueline zich afvroegen van wie ze een Valentijnskaart hadden gekregen.
Gerda en Toos wel wisten van wie die kaarten waren, maar verder niets loslieten. Jacqueline
toch wel de hele avond door bleef vragen. Het verhaal van Gerda en Toos steeds mooier
werd. Jacqueline nu eindelijk pas weet van wie die kaarten waren. Gerda en Toos dus helemaal
niet wisten wie de afzenders waren.

Bennie Bannink, Christa Smit en Toos mooi in de Extra Nieuws stonden. Het volgens Bep
altijd wel dezelfde mensen zijn die steeds in de krant staan.

Henk Fransen dacht dat Toos Bep wel zou missen toen ze voor een paar weken terug door
de gladheid niet kwam trainen. Toos hier helemaal geen problemen mee had. Het wel mooi
rustig vond.

Arie en Geert tegen Bep en Toos wedstrijden speelden. De heren de dames in wilden maken.
Ze verschillende pogingen ondernamen. Het de heren niet lukte. Helaas. De heren van de
dames nog wel eens een poging mogen wagen.
Dit was het voor deze maand…….

n

n

n

n

n

n

Groetjes,

Bep en Toos
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Aankondiging (Paaskaarten)

KAARTAVOND

VRIJDAG 14 APRIL

klaverjassen & jokeren
aanvang: 19.30 uur

MOOIE PRIJZEN!!!!

inschrijfgeld: • 3,00 inclusief
koffie & hapjes

 Inschrijven t/m 7 april a.s.
op de lijst in de hal.
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“De club van 100”

- De supportersclub van L.T.T.C. De Toekomst -

“De club van 100”

Doelstelling
• De club van 100, hierna genoemd de club, stelt zich ten doel maximaal 100 leden te

werven die gedurende minimaal 3 jaar lid zijn van de club tegen een minimale en verplichte
betaling van • 50,00 per jaar.

• De club stelt zich tevens ten doel 2 Bijeenkomsten/activiteiten per jaar te organiseren.
• Minimaal 50% van het door de leden ingebrachte bedrag komt ten goede van De Toekomst

en wordt besteed aan een doel dat in overleg met het bestuur van De Toekomst wordt
bepaald.

Organisatie / Bestuur
• De club van 100 maakt een onlosmakelijk deel uit van de L.T.T.C. De Toekomst.
• De club richt zich volledig naar de (gedrags)regels en statuten van De Toekomst en vormt

geen club binnen de club.
• De club benoemt een bestuur dat minimaal bestaat uit een voorzitter, secretaris en

penningmeester.
• Het bestuur van de club doet een voorstel m.b.t. de te voeren activiteiten en de besteding

van maximaal 50% van het door de leden van de club ingebrachte geld.
• Indien de club niet of niet volledig een beroep doet op de andere helft van de gelden t.b.v.

het ondernemen van eigen activiteiten, dan vervalt dit aan De Toekomst.
• In overleg met en na toestemming van het bestuur van De Toekomst wordt een plaats

bepaald waar de club ruimte krijgt om zich te profileren d.m.v. een “naambord” van zowel
de club als haar leden.

Middelen
• De (kandidaat)leden ontvangen van de penningmeester in maart een nota van minimaal

• 50,00 welke binnen een maand voldaan moet worden. Het staat de leden vrij om een
hoger bedrag over te maken.

• De penningmeester opent voor de club een aparte rekening, voert administratie en legt
verantwoording af aan het bestuur van de club van 100.

• Op een nader, door de leden en het bestuur van de club, te bepalen activiteit van De
Toekomst wordt aan het bestuur van De Toekomst de vrijkomende gelden overhandigd.

Aanvullende Bepalingen
• Leden van de club zijn bij voorkeur lid of donateur van De Toekomst. Dit is echter geen

bindende eis.
• Leden van de club gedragen zich als voorbeeldige leden en supporters. Misdragingen

kunnen, afhankelijk van de zwaarte en omvang, leiden tot het ontnemen van het
lidmaatschap van de club van 100 zonder rechten, e.e.a. ter beoordeling van het bestuur
van de club van 100.

U kunt zich aanmelden als lid van de club van 100 bij Jan Wissink, Chris Wennerk of Henk
Brinkerink. Daarmee geeft u aan kennis genomen te hebben van bovenstaande en stemt hiermee
in.
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Jubileum 40 dienstjaren AKZO

Beste tafeltennis vrienden. 17 januari 2006 was de dag dat ik 40 jaar in dienst was mijn
huidige werkgever, AKZO-NOBEL. 40 Jaar geleden was ik begonnen bij het toenmalige

Noury en van de Lande in Deventer op de Kunststoffen afdeling.
Dit dienst jubileum heb ik uitgebreid gevierd met mijn familie en collega’s, wat een enorm goede
(en gezellige) indruk bij ons heeft achtergelaten met veel herinneringen, foto’s en kado’s.
Ik ben al geruime tijd lid ben van de Toekomst, en weet dat gezelligheid bij onze club hoog in het
vaandel staat. Daarom dacht ik er goed aan te doen om op bescheiden schaal de leden van de
club mee te laten delen in mijn jubileum. Een
broodje beenham op een woensdagavond, de
recreantenavond, leek mij daarvoor zeer
geschikt.

Welnu, op woensdag 15 februari was het zover
en bijna 60 mensen hadden aangegeven wel
van de partij te willen zijn.
Chris Schuiling was bereidt om e.e.a. te
regelen zodat goede kwaliteit en voldoende
beenham gegarandeerd was. Zelf had ik zoiets
van een gezellige avond met veel
tafeltennisvrienden, inclusief de ALTC, met
daarbij een lekker broodje beenham, en that’s
it.

Ik was dan ook zeer verbaasd en overrompeld, door de aandacht die ik naast alle felicitaties
ontving, waarbij ik ook nog eens in het zonnetje werd gezet en enkele leuke kado’s en bloemen
ontving van diverse mensen en groepen.
Voor mij was deze avond het sluitstuk van mijn jubileum en tevens een voor mij onverwacht
hoogtepunt, ik vond het enorm leuk en heb zeer genoten, trouwens Charlotte en de kinderen
ook. De beenham was prima en voldoende (Chris bedankt) de sfeer was enorm goed en iedereen
heeft bijgedragen aan het welslagen van deze avond.
Beste mensen allemaal heel hartelijk bedankt voor jullie aandeel hierin. Samen met de vele
foto’s heb ik er weer een mooie herinnering bij.

Albert Enterman

Foto’s van de beenhampaarty ter ere
van 40 dienstjaren van Albert bij AKZO.

Boven: Albert op zijn best.

Links: Je gaat me toch niet de
hamvraag stellen, hè?
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Verrassingstoernooi: HOT - HOT - HOT

Het is al weer een tijdje geleden dat ik werd
opgeschrikt door een enorme knal. Er

werd iets door mijn brievenbus gegooid. Met
knikkende knieën liep ik naar de voordeur en
zag daar op de deurmat een opgevouwen a4
liggen. Voorzichtig raapte ik het a4 op en
vouwde het nog voorzichtiger en met het
nodige gevoel in de vingertoppen open. Het
had tenslotte een enorme knal op mijn
deurmap gegeven. Toen ik op het briefje las
dat het een uitnodiging was van De
TOEKOMST om deel te nemen aan een
verrassingstoernooi, begreep ik onmiddellijk
die knal.

Het is namelijk bij de recreantencommissie
een goede gewoonte om alle activiteiten
knallend en met veel poeha en nog meer kleur
aan te kondigen. Ik was inmiddels gerust
gesteld want , Toekomst-uitnodiging-knallers
worden altijd zeer gewaardeerd en werken
stress verlagend.

 In de uitnodiging las ik “Meedoen is verplicht”
ik dacht dat moet dan maar. Toen ik echter
de hele zin las stond er “Meedoen is
WELLICHT al prijs” Mijn besluit om mee te
doen stond toen echter al vast. Temeer daar
ik zelf een “slagwapen” mee moest nemen.
Daar ik vanuit mijn oude professie jaren lang
met een slagwapen op zak heb gelopen en
deze ook met enige regelmaat heb gebruikt
dacht ik dat daar voor mij grote kansen lagen
om met dit slagwapen het toernooi te winnen.
Ik had tenslotte jaren met een slagwapen
getraind.

Toen ik door had dat het om tafeltennis ging
vond ik het toch niet zón goed idee want mijn
slagwapen was toch wel erg dun en het
tennisballetje erg klein. Daar ik niet een
enorme kei ben in het tafeltennis maar toch
wel dol graag bij de sterkste spelers het
toernooi wilde behoren besloot ik een ander
strategie te volgen. Ik vond op mijn zolder een
elektrische vliegenmepper die ongetwijfeld bij
het slaan van het balletje extra energie afgeeft

als de batterij erin zit en het knopje wordt
ingedrukt. Ik besloot voor een
afleidingshandeling en haalde de batterijen uit
de vliegenmepper waardoor het voor de
ervaren tafeltennissers geen slaan meer is
omdat er geen energie meer in de mepper
zit. Vervolgens ben ik dagen achtereen gaan
trainen met de batterij loze vliegenmepper.
 Op een gegeven moment had ik het helemaal
door en dichte ik mij toch wel kansen toe om
dit, rijk van prijzen voorziene
verrassingstoernooi, te kunnen winnen.
Helaas aan het eind van de avond heb ik toch
het fanatisme en de enorme motivatie van de
overige deelnemers onderschat. Ik maakte
geen schijn van kans en eindigde in de kelder
van de uitslag.

In de uitnodiging stond dat er die avond geen
training was. Maar door de enorme inzet en
het hoge tempo waarmee de partijen werden
gespeeld werd het steeds warmer en begon
ik behoorlijk uit al mijn poriën te zweten
waardoor mijn blauwe sportshirt van licht naar
donker blauw kleurde. Aan het eind van het
toernooi was het echt HOT.

Wat later bleek dat het op deze gezellige
avond nog veel beroerder kon. Mijn eerste hap
in de bitterbal leverde een blaar op mijn tong
op. Die bal was namelijk HOT - HOT - HOT.
Dan denk je beroerder kan niet. Helemaal mis.
Toen ik gezamenlijk met de president van De
Toekomst aan het douchen was werden de
waterstralen warmer en warmer. Je wilt het
niet weten. We sprongen van de ene straal
naar de anderen om tussentijds enige
verkoeling te krijgen. We kwamen rood als
een kreeft onder de douche vandaan. De hitte
was dusdanig dat de handdoek-
ophanghaakjes spontaan van de muur waren
gesprongen en meters ver de kleedkamer in
waren geschoten. Wat een avond. Echt het
was: HOT - HOT - HOT.

Henk Harmsen
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Aankondiging (Pannenkoekenfietstocht)

30 april a.s.
FIETSTOCHT

met na afloop onbeperkt
PANNENKOEKEN

aanvang: 12.30 uur
start fietstocht 13.00 uur
vanaf de Jan Wissinkhal

(richting Wildenborch, Ruurlo, Barchem)

Kosten: •4,00 p.p. kinderen t/m 10 jr. •3,50
Introducees: •5,00 incl. consumptie

Opgave via het inschrijfformulier in de hal
voor 23 april a.s.
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Tafeltennis-poëzie

Hoog Zwanger

M'n vrouwtje hoog zwanger
Mijn dagen veel langer

Het team dat moet spelen
Dat lot moeten ze zonder mij delen.

Welke dag was het ook weer
Wat gingen die hersenen tekeer.
Om half negen nog in de kantine
ja ja het is wat met die disipline.
Toen plots een telefoon gerinkel

de tegenstanders: Waar blijven jullie boerenkinkel
Nu is het wel te laat dus kom maar niet

En een bond die,niet op komen dagen, ziet.
De captain is weer van de partij dus vanaf nu zullen we strijden

om deze misstappen te vermijden.

Albert - Almelo

Tafeltennis op de camping

Wat is het toch een vreemd ding
Tafeltennis hier en daar.

Lijkt in geen opzicht op elkaar
Zo'n batje bevat nauwelijks spin.

Daarom zit er nooit effect in
Echter doet de wind wel mee.

Oftewel daar ping pong? NEE!!!

Tafeltennis op de camping.
Je denkt dat je wel wint.

Want je hebt al wat ervaring
Maar is het geluk je slecht gezind.

Dan win je dus ook niet
Zo'n gast daar speelde al 13 jaar.

Dus het ongeluk geschiet
Winnen? Vergeet het maar!!!

Erik - Apeldoorn

Fooi

Een tafeltennisser uit Almere,
kan een goede service wel waarderen.

Vooral van het vrouwelijke geslacht.
Maar houdt echter wel de regels in acht,
want hij geeft geen fooi bij fout serveren.

Marcel Snijder
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Nationale Sportweek en De Toekomst

Nationale Sportweek: Maak kennis met tafeltennis

Tijdens de Nationale Sportweek 2006 organiseert tafeltennisvereniging L.T.T.C. De Toekomst
kennismakingslessen voor kinderen uit Lochem en Barchem. In samenwerking met de

basisscholen Sint Joseph, Mr. G. Propschool, De Rank en de Barchschole organiseren zij voor
de groepen 5 en 6 een tafeltennisgymles (totaal 8x). Deze lessen worden in hun eigen zaal en
de in Jan Wissink Hal gegeven.

In aansluiting op deze tafeltennisgymlessen kunnen de enthousiaste kinderen zich opgeven
voor een minicursus tafeltennis van 6 weken. Mochten beiden activiteiten een succes zijn, dan
staan ze in principe voor volgend seizoen ook weer op het programma.

Het programma tijdens de Nationale Sportweek ziet er als volgt uit:

Woensdag 19 april: 14:00-17:30 uur Vrijspelen voor alle basisscholieren

Donderdag 20 april: 8:30-9:45 uur Sint Joseph: groep 5
9:45-11:00 uur De Rank: groep 5
11:00-12:00 uur De Rank: groep 6

13:15-15:00 uur Sint Joseph: groep 6a & 6b
15:00-17:30 uur Vrijspelen voor alle basisscholieren

Vrijdag 21 april: 8:45-10:00 uur Mr. G. Propschool: groep 6
10:30-11:45 uur Mr. G. Propschool: groep 5

13:15-15:00 uur De Barchschole: groep 5 & 6
15:00-17:30 uur Vrijspelen voor alle basisscholieren

Voor aankondiging van de minicursus is een poster gemaakt en voor opgave aan de minicursus
zijn opgaveformulieren gemaakt. Deze worden verspreid op de scholen en worden tijdens de
gymlessen uitgedeeld in de Nationale Sportweek.
Meer informatie over deze activiteit in het kader van de Nationale Sportweek en over de
minicursustafeltennis is te vinden op de website (www.lttcdetoekomst.nl).

Irene Faber

het laatste nieuws het eerst bij

WWW.LTTCDETOEKOMST.NL
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Versterking eredivisieteam

Het eerste herenteam van de Tafeltennis vereniging “DE TOEKOMST “ uit Lochem en
uitkomend in de ere divisie heren zal volgend seizoen versterkt worden met de twee sterkste

jeugdspelers van Nederland.

De kersverse international Jelle Bosman uit Deventer, nu nog uitkomend voor ere divisionist
“TORENSTAD “ zal het Lochemse team komen versterken. Door de ontstane situatie bij de
Zutphense formatie Torenstad leek deze overstap de meest voor de hand liggende.

Naast Jelle Bosman komt ook de van “SMASH 70” afkomstige jeugdinternational Wai-Lung Chung
naar Lochem.

Samen zullen zij naast de routiniers het Lochemse team completeren. Jonah Kahn zal net zo
als nu als pinsetter op de teamlijst staan.

Uniek
Met de komst van de twee jeugdtalenten zal er een unieke teamsamenstelling ontstaan.
Een mix van routine en talent is de droom van goeroe en tafeltennis fanaat Anne Vlieg.

Hij ziet als trainer van de beide jongens een wens in vervulling gaan, evenals Martin Brinkhof, die
gedurende de tijd dat Jelle bij Torenstad heeft gespeeld zich als een soort mentor voor de
jongeling heeft opgeworpen.

Beide zullen ook in de toekomst nauw bij de jongens betrokken blijven.

Met dit unieke team zijn de verwachtingen voor het volgende seizoen hoog gespannen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Henk Brinkerink, voorzitter technische commissie L.T.T.C. De Toekomst 0573 - 254676

Namens de Technische Commissie,

Henk Brinkerink

Jelle Bosman
Wai-Lung Chung
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Aankondiging (Ben Wijhoud Bokaal)

TOERNOOI
om de BEN
WIJNHOUD-

BOKAAL
op 5 en 19 april

aanvang: 20.15 uur
opgave: voor 29 maart a.s.

op de lijst in de hal.

(op deze avonden geen trainingen)
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“Tafeltennis-nooit-grappigs”

Wanneer je als sleutelhouder van de dans-
groep op dinsdagavond de hal moet afsluiten
en de mannen van de trainingsgroep willen
niet weggaan is dat niet grappig.

Wanneer de mannen die op dinsdagavond
trainen de hal niet tijdig willen verlaten en
daarom de hal zelf moeten afsluiten is dat
niet grappig.

Wanneer die mannen daarna de sleutels van
de hal bij de verkeerde in de brievenbus
gooien zodat de voorzitter zijn sleutels kwijt
is, dan is dat niet grappig.

Wanneer de voorzitter er na een zoekactie
achterkomt dat zijn sleutels inmiddels op het
politiebureau liggen, is dat nooit grappig.

Wanneer iemand tot twee keer toe terug moet
naar het politiebureau om de sleutels van de
hal terug te krijgen, is dat niet grappig.

Wanneer het vaker voorkomt dat de sleutel-
houder van de dansgroep op de dinsdagavond
om bovengenoemde redenen de hal niet kan
afsluiten en er daardoor niet meer vrij kan
worden getraind is dat erg jammer en nooit
grappig.

Albert Enterman

Dat dit jaar het jeugdkamp wordt afgelast, is
nooit grappig.

Mirko Egbers

Het is nooit grappig!! Om Jacqueline Vos op
ziekenbezoek te krijgen. Ik had al gezegd: ik
heb de griep maar ze wilde toch even langs
komen om mij ook in de verjaardagstraktatie
mee te delen, maar ook in het werk.
Nauwelijks twee minuten na dat ik de koffie
op tafel had gezet, gooide ze de koffie om.

Ik zei al dit is zuiver scheerwol uit Lochem,
echt waar zegt ze, maar ze dacht: ik wil wel
eens zien of Maarten echt ziek is.
Ach ze wil graag weer naar tafeltennissen,
dacht ik. Nee, wat zegt Jacqueline, heb je voor
mij een nieuwe koffie. Nou dit is toch ook wat
in mijn zieke uurtjes moet ik ook nog werken.
Maar Jacqueline, harstikke bedankt voor de
traktatie en voor de bubbels. Maar het is nooit
leuk en nooit grappig.

Maarten Vermeulen

Als niemand een been wil inleveren voor de
beenhamavond wordt dat nooit grappig!

Als je een bericht krijgt dat onze voorzitter 40
jaar bij AKZO werkt en even later in de krant
leest dat er 700 banen bij AKZO verdwijnen
is dat niet echt grappig.

Als alle "nooit grappigs" alleen van Wennekers
en Snijders komen, is dat nooit grappig en
van Zonneveld helemaal niet!

Als je Jan Bouwmeester voor de 7de keer
gelukkig nieuw jaar wenst en hij wil je nog
steeds kussen is dat nooit grappig!

Als je vijf keer een nooit-grappig opstuurt en
geen enkele is echt leuk, dat nooit grappig!

Jos Zonneveld

Het demoniseren van inzenders van
tafeltennis-nooit-grappigs via een tafeltennis-
nooit-grappig, is nooit grappig.

Marcel Snijder

Als je het van een "boswandeling" zo warm
krijgt dat je snel weer in het bos gaat wandelen,
is nooit grappig!!

Chris Wenneker

Gezien de vulling van deze rubriek is het duidelijk dat de tafeltennis-nooit-grappigs nog altijd
leven binnen de club. Ik wil de inzenders bedanken voor hun tt-nooit-grappigs en zou zeggen

ga zo door. Weet je zelf (nog) een tt-nooit-grappig, geef deze dan door via de website. En als je
niets te binen schiet, geeft niks, je maakt vast wel iets mee en dan hoef je er alleen nog maar “...,
en dat is nooit grappig” achteraan te plakken en via de website in te zenden.
Gebruik onderstaande ter inspiratie en verzin zelf ook een leuke ‘tafeltennis-nooit-grappigs’.

Marcel Snijder



maart 2006Toekomst Meppers

21

Boswandeling + Stamppottenbuffet

Het was steenkoud op 5 maart, maar erg gezellig. Om 14.00 uur werd gestart vanaf de
watertoren. Er waren tussen de 20 en 25 wandelaars, niet erg veel voor een

tafeltennisvereniging van bijna 200 leden.

De route van ca. 6 km ging langs de hockeyvelden door het bos naar de Barchemseweg. Daar
werd overgestoken, waarna we snel bij de pauzeplek aankwamen, ongeveer halverwege de
route. Hier stonden Gerrie en Hennie Vels klaar met koffie, thee, limonade en een paar lekkere
borrels. Dat smaakte geweldig, vooral de borrel.

Na 1 à 2 glaasjes moesten we weer verder eerst
naar boven naar de uitkijktoren, de Belvedère
daarna de afdaling richting Hooglangen.
De laatste 3 km liepen wat moeilijker omdat de
borrels in de benen gingen zitten. We waren blij
dat we de watertoren weer in het vizier kregen,
waarna we doorgingen naar de tafeltennishal. Hier
hadden zich inmiddels nog enkele mensen
verzameld die niet meeliepen maar wel van
stamppot hielden

Binnen stond er een geweldig stamppotten buffet
klaar. Zuurkool, boerenkool + spekjes, hutspot,
hachee, ribbetjes, speklapjes, rookworst, teveel
om alles op te eten. Er was dus nog wat stamppot
over. Chris, het was fantastisch voor elkaar! Dit
evenement is zeker voor herhaling vatbaar.
Organisatie bedankt!!

Charlotte en Albert Enterman

Foto’s van de boswandeling.

Boven: Een borrel om warm te
worden.

Onder: De welverdiende stamppot
gemaakt door Chris die nog even
de boel inspecteert.
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Verslag 1e competitiehelft voorjaarsseizoen

We zijn nu halverwege de voorjaarscompetitie. Het eerste team bleef 3 puntjes verwijderd
van de play-offs en voert als nummer 1 de degradatiepoule aan. Handhaving in de eredivisie

is nu datgene om voor te strijden en dat lijkt ze wel te lukken.

Door een keurige 8-2 overwinning van de dames op het sterker geachte DTS zullen ook de
dames zich waarschijnlijk handhaven, alhoewel het voor hen nog een moeilijke klus kan worden.
Mogelijk en daar ziet het serieus naar uit is dit seizoen voorlopig het laatste seizoen dat we ons
met een damesteam presenteren. Marlies en Marjolein stoppen, en dankzij Sandra en Marian
die alles speelden is het team nog niet in de personele problemen gekomen. Maar  zowel Sandra
als Marian kunnen zich vanwege hun baan niet elke zaterdag vrijmaken en ze hebben dan ook
aangegeven dat er voor volgend seizoen minimaal 2 spelers bij moeten komen. Daarnaast
moeten we nog een aantal kleinere punten oplossen alvorens we weer een beroep op Sandra
en Marian kunnen doen. Het wordt moeilijk maar we geven het nog niet op.

De beide hoofdklassers hebben het moeilijk. Het tweede team kan zich handhaven, zeker na
een keurige overwinning op naaste concurrent Blauw-Wit maar voor het derde team lijkt het
doek nu al gevallen.

We spelen nu met vier teams in de tweede klas. Team 4 stevent rechtstreeks op het
kampioenschap af en team 7 zal het volgende seizoen een klasse lager gaan spelen. De teams
5 en 6 zullen zich handhaven, waarbij de tweede plaats van team 6 uitzonderlijk is omdat zij het
vorige seizoen promoveerden en waarbij de prestatie die Guido van Zwieten neer zet niet
onopgemerkt blijft.

De vier derde klasse teams lijken zich te handhaven. Met een hoogst opmerkelijke prestatie van
team 10. Elk jaar is handhaven het parool voor dit team, en dat lukt ze niet zelden op het nippertje.
Nu staan ze plotseling bovenaan, met 4 punten voorsprong op de nummer twee, dat wilden we
niet onvermeld laten. Team 8 en 9 redden het wel, team 11 moet nog flink aan de bak, maar ook
zij zijn het gewend om tegen degradatie te vechten, we hebben er vertrouwen in.

Het ene team wat in de vierde klas speelt zal zich handhaven, daar zijn we wel blij mee want uit
de vijfde klas zal er dit seizoen geen aanvulling komen. Sterker nog, alleen team 14 mag zich
zeker voelen van handhaving, team 13, 15 en 16 moeten de handen nog flink uit de mouwen
steken om niet te degraderen.

Van de zesde klassers vertoeven de teams 17 en 19 zich in de middenmoot. Een tweede plaats
zou nog kunnen maar meer dan dat zit er niet in. Team 18 staat bovenaan maar met 3 punten
minder zou het team onderaan staan. Ongekend spannend is het in deze zesde klas poule,
maar ik heb het voorgevoel dat ze het gaan redden. Daarbij valt de 9-1 nederlaag tegen Overa
onmiddellijk in het oog, een flinke revanche op dit team moet derhalve de basis zijn waarop dit
team haar kampioenskansen waar maakt.

In de overzichten op de pagina’s 27 t/m 29, 33 en 34 zijn de teamprestaties en onderlinge
prestaties opgenomen van alle seniorenteams.

Albert ten Hoopen
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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:
M. Snijder (eindredactie) 06-22605821
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
W. de Bruijn 0313-413934
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 06-41735882
M. Krikke 0573-254961

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

A.L.T.C.-commissie:
E. Eilers-Kraan (voorzitter) 0573-252703
L. Freeriks (notuliste) 06-45354704
A. Pater (secretaris) 0573-255659
R. van der Zee 0575-521736
B. Bannink 0573-252195
G. Post 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

Senioren

Maart 2006
A. Horstman 09-03
W.J. Klein Baltink 15-03
J. Koert 19-03
W.J. Voelman 19-03
M. Brinkerink 25-03
M.M. Spruit 26-03
D.J. de Vries 27-03
K. Nengerman 31-03

April 2006
C. Harmsen-Miedema 01-04
B. Ebskamp 02-04
H.M. Harmsen 02-04
R.N. Spanje,van 02-04
J.H.G. Hofman 03-04
J. Stokvisch 09-04
M.H. van der Velden 11-04
G.A.M. Giovanella 14-04

J.R. Heijink 14-04
M. Enterman 19-04
A. van Slooten 23-04
P. Goedknegt 29-04
E.M. Stegeman 29-04
W. Wilgenhof 30-04

Mei 2006
B. Jansen 03-05
R.J. van der Zee 07-05
M.J. van der Most 11-05
C.J. Schuiling 12-05
F.P. Snijder 12-05
J.G. Friskes-Zuidgeest 13-05
R.X.R. Beelen 15-05
M.L. Boer 16-05
B.G. Sieverink 17-05
H.B. Albers 20-05
N. Horstman 20-05
M. Knippen 20-05
H.J. Stegeman 23-05

J. Vos 21-05

Jeugd

Maart 2006
M. Visser 19-03
L. Stolk 26-03
C. van der Molen 27-03

April 2006
S.R. Schutte 01-04
J. van der Molen 13-04
F. Jansen 17-04

Mei 2006
B. Wassink 05-05
M. Zonneveld 07-05
M. van Wessel 12-05
D. Kamma 21-05
P. Boersma 28-05

Bedankt als lid:

Jeugd

Musa Dagdelen

Senioren

Ria Scheggertman

Nieuwe leden:

Jeugd

Lid per december 2005:
Monica van Wessel (Gino)
Rozenweg 18
7241 ED  Lochem
Tel: 0573-280899

Lid per 1 februari 2006:
B. Wassink (Bram)
Koedijk 192
7241 CL  Lochem
Tel: 0573-257883
E-mail: bramwassink@xs4all.nl

G. Kamphuis (Gijs)
Zutphenseweg 10
7241 KR  Lochem
Tel: 0573-257467
E-mail: GijsKamphuis@hotmail.com

Senioren

Lid per 1 februari 2006:
G.H. Brunsveld (Gerrit)
Meindert Hobbemalaan 31
7242 DG Lochem
Tel: 0573-254644
E-mail: G_Brunsveld@planet.nl
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Tussenstanden voorjaarscompetitie senioren (1)

Landelijk

Heren team 1 Eredivisie Persoonlijke resultaten

Competitiestanden Regulier
Remax/Hendrix 1 7 - 40 G. Kobes 14   6   42%
Westa 1 7 - 32 H. van Spanje 12   4   33%
Torenstad 1 7 - 29 R. Paetzel   8   4   50%
AA-Drink/FVT 1 7 - 27 J. Kahn   6   4   67%
De Toekomst 1 7 - 23
Bergeijk 1 7 - 20
SKF 1 7 - 15
Unicum 1 7 - 10

Competitie tussenstanden Play-offs
De Toekomst 1 is 5de geworden in de strijd om de play-offs en zal dus verder spelen in de
degradatiegroep van de play-offs. Na de eerste degradatieronde is de stand in de degradatiegroep
als volgt:
De Toekomst 1 8-28
Bergeyk 1 8-25
SKF 1 8-17
Unicum 1 8-12

Verdere programma voor De Toekomst in de degradatiegroep is als volgt:
zo 2 apr Bergeijk 1 - De Toekomst 1 14:00 uur*
za 15 apr De Toekomst 1 - Unicum 1 18:00 uur
* onder voorbehoud

Dames team 1 3e divisie - groep 4 Persoonlijke resultaten

Panningen'74 1 6 - 40 M. van Velden 18 11   61%
Sethone 1 6 - 39 S. Bouck 18   9   50%
Bonnema/westa 2 6 - 35 M. Fleming   9   4   44%
De Toekomst 1 6 - 30 M. Krikke   3   1   33%
JCV 2 6 - 23 M.L. Boer   6   3   50%
DTS 1 6 - 13 E. Simmelink   0   0     0%

Afdeling Oost

Team 2 Hoofdklasse - poule 1 Persoonlijke resultaten

Flits 2 6 - 37 T. Bleumink 15 13   87%
De Trefhoek 1 6 - 37 P.W. van de Weerthof 15   9   60%
H.T.T.V. 1 6 - 31 F. Helmich   9   3   33%
De Toekomst 2 6 - 30 R.P. Swaters   6   1   17%
Blauw-Wit 2 6 - 28
De Brug 1 6 - 17
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Tussenstanden voorjaarscompetitie senioren (2)

Team 3 Hoofdklasse - poule 2 Persoonlijke resultaten

Trias 2 6 - 41 R.K. Voppel 18   4   22%
Blauw-Wit 1 6 - 38 B.J.G. Klein Teeselink 15   2   13%
FITTACC/Emmeloord 1 6 - 37 J. Zonneveld   9   0     0%
D.T.S. 1 6 - 35 M.P. Snijder   0   0     0%
Flits 3 6 - 21 P. van Laarhoven   0   0     0%
De Toekomst 3 6 -  8

Regio IJsselstreek

Team 4 2e klasse - poule 1 Persoonlijke resultaten

De Toekomst 4 6 - 48 G.J. Voelman 15 14   93%
Trias 6 6 - 41 H. Wittenberg 18 15   83%
De Brug 5 6 - 37 F.P. Snijder 18 13   72%
Wijk 16 2 6 - 26
Futura 1 6 - 17
Torenstad 4 6 - 11

Team 5 2e klasse - poule 2 Persoonlijke resultaten

Swift (D) 3 6 - 43 F. van Hilst 18 14   78%
Warnsveld 1 6 - 41 M. Krikke   3   2   67%
Torenstad 3 6 - 39 J.R. Heijink   9   2   22%
De Toekomst 5 6 - 25 W.J. Klein Baltink 18   3   17%
MTC 1 6 - 22
Overa 1 6 - 10

Team 6 2e klasse - poule 3 Persoonlijke resultaten

Gelvandria 1 6 - 50 G.T. van Zwieten 18 15   83%
Olst 2 6 - 33 B. Ebskamp 18   7   39%
DTTC 1 6 - 33 R. Broeke   6   2   33%
De Toekomst 6 6 - 30 H.J. Stegeman 12   3   25%
De Brug 6 6 - 27
Warnsveld 2 6 -   7

Team 7 2e klasse - poule 4 Persoonlijke resultaten

De Veluwe 4 6 - 41 J.B.H. Schoolderman 15   7   47%
De Brug 4 6 - 40 R.J. van Mourik 18   4   22%
De Lieverdjes 1 6 - 34 J. Veldmaat 18   3   17%
Overa 2 6 - 28 W. Leidekker   3   0     0%
Olst 3 6 - 23
De Toekomst 7 6 - 14
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Tussenstanden voorjaarscompetitie senioren (3)

Team 8 3e klasse - poule 7 Persoonlijke resultaten

Shot '78 1 6 - 48 R.E. Verwoert 18 14   78%
De Brug 12 6 - 44 M. Fleming 15   9   60%
De Toekomst 8 6 - 33 R. Otten 15   5   33%
Trias 8 6 - 30
Gelvandria 4 6 - 14
Gorssel 1 6 - 11

Team 9 3e klasse - poule 1 Persoonlijke resultaten

Holten 2 6 - 50 I.R. Faber   3   3 100%
DSC 1 6 - 36 S. Bouck   9   7   78%
Swift (D) 5 6 - 33 M. Egbers 12   6   50%
De Toekomst 9 6 - 29 M. Knippen 15   7   47%
Trias 10 6 - 17 E. Simmelink 15   4   27%
De Lieverdjes 3 6 - 15

Team 10 3e klasse - poule 3 Persoonlijke resultaten

De Toekomst 10 6 - 38 H. Emsbroek 18 12   67%
Swift (D) 6 6 - 35 A. Horstman 15 10   67%
Wijk 16 4 6 - 33 J. Schrijver 12   8   67%
De Brug 8 6 - 32
Gelvandria 3 6 - 23
Shot '78 2 6 - 19

Team 11 3e klasse - poule 2 Persoonlijke resultaten

Trias 11 6 - 31 E. Driessen 12   8   67%
De Brug 11 6 - 30 J. van Laarhoven 15   7   47%
Warnsveld 3 5 - 27 J. Rijswijk   9   3   33%
Swift (D) 4 5 - 26* J. Bouwmeester 12   2   17%
De Lieverdjes 5 6 - 24
De Toekomst 11 6 - 22
*= 10 punten in mindering

Team 12 4e klasse - poule 8 Persoonlijke resultaten

Olst 6 6 - 47 F.N. Moespot 12   7   58%
MTC 3 6 - 34 N. Horstman 12   7   58%
De Toekomst 12 6 - 29 B.M. van Wel 12   6   50%
De Lieverdjes 6 6 - 25 H. Franssen   9   3   33%
DTTC 3 6 - 24
Gelvandria 9 6 - 21
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Tussenstanden voorjaarscompetitie senioren (4)

Team 13 5e klasse - poule 1 Persoonlijke resultaten

De Brug 19 6 - 38 G.W. Brinkerink 18   9   50%
Trias 16 6 - 35 J.C. ten Bokkel 18   5   28%
Gelvandria 13 6 - 31 A. Hofland-Franssen 18   5   28%
DTTC 5 6 - 30
Wijk 16 11 6 - 24
De Toekomst 13 6 - 22

Team 14 5e klasse - poule 4 Persoonlijke resultaten

ABS 4 6 - 49 W.J. Voelman 12   9   75%
Swift (D) 13 6 - 35 J.J.J. Hoffman 12   8   67%
De Toekomst 14 6 - 33 J. Stokvisch 18   9   50%
De Veluwe 10 6 - 24 W. Wilgenhof 12   3   25%
Trias 19 6 - 22
Gastec 3 6 - 17

Team 15 5e klasse - poule 7 Persoonlijke resultaten

Wijk 16 6 6 - 48 R.B. Jorritsma 15   8   53%
De Veluwe 9 6 - 39 J.G.B. van de Lande 15   6   40%
Gelvandria 11 6 - 28 H.B. Albers 15   4   27%
De Toekomst 15 6 - 24
DSC 3 6 - 23
Shot '78 6 6 - 18

Team 16 5e klasse - poule 5 Persoonlijke resultaten

Swift (D) 12 6 - 47 M. Vruggink 15   8   53%
Futura 5 6 - 38 M.M. Spruit   3   1   33%
ETTV 4 6 - 29 J.B. Vos 15   4   27%
Wijk 16 8 6 - 27 J. Beijer 18   2   11%
Gorssel 3 6 - 23
De Toekomst 16 6 - 16

Team 17 6e klasse - poule 1 Persoonlijke resultaten

Ugchelen 4 5 - 37 E. Eilers-Kraan   9   5   56%
ETTV 5 5 - 35 R. Brand   9   3   33%
Olst 9 5 - 25 G. Zeelte   9   0     0%
De Toekomst 17 4 - 13 C. Wenneker   3   0     0%
Trias 20 3 -  0
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Tussenstanden voorjaarscompetitie senioren (5)

Team 18 6e klasse - poule 2 Persoonlijke resultaten

De Toekomst 18 5 - 29 H. Brinkerink 12 11   92%
Overa 5 5 - 27 A. Enterman 15 11   73%
De Brug 20 5 - 24 E.G. Freriks   9   4   44%
Ugchelen 5 5 - 22 M. Enterman   9   1   11%
Gorssel 4 4 - 18

in het kader van de Nationale Sportweek in
april organiseren de ALTC en de

Recreantencommissie op woensdagavond
19 april a.s. een open speelavond die voor
iedereen toegankelijk is.

De ALTC en Recreantencommissie

Open speelavond

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

Cursus clubblad

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:
n enthousiaste inzet;
n handigheid met computerprgramma’s;
n coördinatie over de inhoud van het

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

Wij bieden je:
n gezellig redactieteam ter ondersteuning

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

n mogelijkheid om cursus te volgen (zie
hiernaast).

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

Het Bestuur

Vacature eindredactie
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Aankondiging (Seizoensafsluiting)

Zaterdag 6 mei a.s. Aanvang 20.00 uur

Met o.a. D.J. Sunfield
Caribisch buffet

Kampioenshuldiging

Kosten: •10,00 per seniorlid en •5,00 voor de jeugd

Introducés betalen •12,50 p.p.

AANGEPASTE KLEDING WORDT ZEER OP PRIJS
GESTELD!!!

LEUKE PRIJS VOOR DE ORIGINEELSTE
UITDOSSING!!!

opgave t/m 30 april bij de aanvoerders
of op de lijst in de hal
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“Toekomstmoppers”

Een dom blondje rijdt met 40 km/u over de
E40 autosnelweg. Ze wordt tegen

gehouden door de politie.
"Wel mevrouw," vraagt de agent, "waarom
rijdt u zo traag? U weet toch dat de
minimumsnelheid op een autosnelweg 70
km/u bedraagt?".
"Huh, ik dacht gewoon", antwoordt het blondje,
'"dat ik hier maar 40 mocht rijden, omdat hier
overal zo van die 'E40' borden staan."
De man die naast het blondje zit, zit hevig te
bibberen.
"Wel vriend, wat heb jij nu?" vraagt de agent.
"W-w-we komen n-n-net van d-d-de E313."

Een beer zegt: "Als ik brul, is het hele bos
bang."

Een leeuw zegt: "Als ik brul, schudt heel Afrika
van angst."
Een kip zegt: "Als ik nies, is de hele wereld
bang!!!"

Er zit een man in de bioscoop, tikt er een
vrouw op z'n schouder, en ze zegt: "Wilt

u een nootje?"
"Ja lekker,"  zegt de man.
Twee minuten later tikt de vrouw weer op z'n
schouder.  "Wilt u nog een nootje?"
"Ja geef maar, dank u," zegt de man.
Weer even later tikt ze nogmaals op z'n
schouder, met de zelfde vraag. Waarop de
man vraagt: "Maar wilt u dan zelf geen
nootje?"
"Nee, die vind ik niet zo lekker." zegt de vrouw.
"Ja maar," zegt de man, "waarom koopt u ze
dan?"
Waarop de vrouw antwoord: "Nou, ik vind
alleen de chocola die eromheen zit lekker."

Moeder: "Zeg Keesje, wat ben jij vroeg
thuis?"

Keesje: "Ja ik ben uit de klas gestuurd. En ik
was juist nog wel de enige die een antwoord
kon geven op een vraag van de meester!"
Moeder: "Oh ja, wat was die vraag dan wel?"
Keesje: "Wie heeft die punaise op mijn stoel
gelegd?"

Op een middag zitten twee vleermuizen
in een park. Zegt de ene tegen de

andere: "Ik heb honger, ik ga wat bloed
zuigen."
Even later komt hij terug met allemaal bloed
om zijn mond. Vraagt de ander: "Hoe heb je
dat voor elkaar gekregen?"
"Nou, zie jij die lantaarpaal?"
"Ja."
"Nou, ik zag hem dus niet!"

Uitgeput en uitgehongerd klopte een
zwerver aan bij een herberg genaamd

'Joris en de draak'. De herbergierster stak
haar hoofd uit het raam.
"Hebt u wat te eten voor me?", vroeg de
zwerver.
Met een afkeurende blik op zijn vieze kleren
riep de vrouw: "Nee!"
De zwerver klopte nog eens aan. "Wat nou
weer?", fitte de vrouw.
"Zou ik Joris misschien kunnen spreken?",
vroeg de zwerver.

Er komt een man bij de kapper. De kapper
vraagt hoe de man geknipt wil worden.

De man zegt: “Linker oor vrij knippen, rechter
oor bedekt laten, links achter vierkant, rechts
achter rond, links boven kort en rechts boven
lang.”
“Ja, maar…”, zegt de kapper: “Dat kan toch
niet!”
“Nou”, zegt de man: “Zo heeft u het de vorige
keer ook gedaan.”

De bel gaat en ik doe open.
"De deurwaarder, mevrouw."

"Kom binnen en pak een stoel."
"Nou, ik kom ze eigenlijk allemaal halen!"

Br Br Br

Bram de brave broer van Bruine Brielse
Brechtsje bracht in een brons bruin

broekje een bril een brief een brandbrief en
een stuk gebroken bros bruin brood zonder
te brommen of te brullen over de brede brug
te Breukelen.
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Boswandeling met stamppottenbuffet (1)

Zondagochtend 5 maart was winderig en
er viel al vroeg behoorlijk veel sneeuw. Ik

heb het weer die dag wat anders bekeken dan
normaal. Immers, de boswandeling die werd
georganiseerd door leden van L.T.T.C. de
Toekomst, zou ’s middags plaatsvinden. Om
10.00 uur viel er nog een beste bui sneeuw.
De vraag die ik had, wordt het een sneeuw-
wandeling of een modder-glij-wandeling, want
het dooide tegelijkertijd. We zouden het later
wel merken en zien.

Ria, de hond en ik zijn een kwartier voor de
geplande vertrektijd in de auto gestapt en zijn
naar de watertoren gereden. Zuurtjeslid, Chris
Wenneker stond ons daar al op te wachten.
Chris verstrekte een route die we konden
gaan lopen. Als tweede koppel vertrokken we
vanaf de watertoren het bos in.

(Ik moet niet vergeten te vertellen dat ik tot 5
maart 2006 vol heb gehouden dat Lochem
wel een toren bezat, de Belvedère, maar zeker
weten geen watertoren. Ik moet nu bekennen
dat Lochem inderdaad een watertoren heeft
en dat het een duidelijk herkenbare toren is,
van waaruit goed kan worden vertrokken voor
een wandeling. Ik heb Ria beloofd haar de
volgende keer eerder te geloven wat betreft
haar kennis van bezienswaardigheden in
Lochem).

Na enkele honderden meters werd het
duidelijk dat er sprake was van

moddervorming. Onze hond is rood van kleur.
Tijdens het wandelen veranderde hij gestaag
van kleur rood naar grijs/zwart. Ook het
wandelen vergde oplettendheid om niet
onderuit te glibberen.

Erwin, Wilco en Henk Emsbroek hadden zich
bij ons gevoegd. De groep was dus 4 mannen,
1 vrouw en een hond. Erwin kletste uiteraard
iedereen de oren van het hoofd. Onderweg
ben ik breed geïnformeerd over zijn
werkzaamheden bij Intratuin.
Voor we het wisten hadden we het
tussenliggende rustpunt al bereikt. De fam.
Vels, Hennie en Gerrie stonden ons op te
wachten. Er was een beperkte keus, maar
wel zo veel dat iedereen wel een lekker
drankje kon nemen. Tijdens onze pauze was
het weer nog even heftig. Een sneeuwbui en
harde wind maakten het goed fris. We konden
dus lekker uitgewaaid verder lopen.

Wat je overdag niet vaak meemaakt, is dat je
wild in het bos ziet lopen. Meestal in de
schemer van de ochtend of de avond. Maar
op deze zondagmiddag werden we verblijd
met een groep reeën. Zeker 6 stuks die op
enkele tientallen meters van ons af voorbij
renden.
Iedereen was verrast door deze gebeurtenis.
De hond niet in de laatste plaats. Ik heb hem
goed strak moeten houden want hij wilde wel
mee rennen.

Met enkele steile stukken in
het parcours moesten de
veteranen uit onze groep
worden geholpen door de 2
sterke mannen, Erwin en

Foto’s van de boswandeling.
Links: verzamelen bij de fam.
Vels voor een drankje.
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Boswandeling met stamppottenbuffet (2)

Wilco. Ze waren behulpzaam
zodat we allen bij elkaar konden
blijven en samen de eindstreep
hebben gehaald.
We hebben vervolgens de
modderhond naar huis gereden
en vertrokken van daaruit naar de
hal. In de hal aangekomen,
hebben we nog even samen een
drankje genomen voor we aan
tafel gingen voor het
stamppottenbuffet. Tussen de
regels door moet ik wel even kwijt
dat de opkomst zeer teleurstellend
is geweest. Niet meer dan 25
deelnemers. En degenen die niet
mee zijn geweest hebben echt wat
gemist. Want, naast de heerlijke
wandeling die ook zeer gezellig
kon worden genoemd wachtte ons een zeer aangename verrassing in de hal.

Onze Chris had zichzelf ons inziens overtroffen. Een geweldig stamppottenbuffet. Drie soorten
stamppot met hachee, ribbetjes, worst, zuur en piccalily. Voor het oog was het al geweldig om
te zien. Alles in mooie grote roestvrijstalen schalen, die werden verwarmd, op tafel. Het smaakte
dan ook naar meer.

Ik wil voor volgend jaar, als we weer gaan, iedereen aanraden om aan deze activiteit deel te
nemen.
Rest mij te zeggen, hulde aan de organisatie en de kok verdient op zijn minst nog een pluim.
(Naast het bedankdrankje voor Chris Schuiling. Meer dan verdiend)

Groetjes,

Harry en Ria (en Dino)

Foto’s van de boswandeling.

Boven: Genieten vanhet uitgebreide
stampottenbuffet na een fikse
boswandeling.

Links: We zijn toch niet verdwaald hè?
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Jeugdhoek (1)

De jeugdcommissie heeft het afgelopen
jaar de “Kriebelactie” georganiseerd

naar aanleiding van een enquête onder
betrokkenen van de jeugdafdeling.
Intussen zijn veel van de vragen uitgevoerd
en de hulp van ouders is groter geworden.
Onze dank hiervoor! :-)

EN JAWEL: Wij kunnen
nog meer hulp gebruiken.
Graag doen wij dan ook
een oproep aan mensen
die er zin in hebben om
voor onze jeugdleden de
handen uit de mouwen te
steken. Heel concreet
zoeken wij nog naar
personen waar bij een beroep op kunnen
doen, als wij iets willen organiseren.
Deelnemen in de jeugdcommissie zelf, kan
natuurlijk ook. Twee plaatsen zijn er al een
jaar vacant. Wij rooien het wel, maar eerlijk
gezegd, komen wij ook soms handen tekort
voor wat wij willen voor onze jeugdleden.
Wie interesse heeft kan zich melden bij
Jacqueline Vos 06-41735882. Zij is HET
aanspreekpunt voor jeugdactiviteiten van iets
leuks t/m het wedstrijdsecretariaat.

Ach beste lezers, het punt is gewoon dat wij
naast de tafeltennisclub ook nog plezier willen
beleven aan andere dingen. Niet te geloven
zeker. Toch is het waar.
Helpende handen haast u in ons midden.
Welkom, wij kunnen u goed gebruiken.
Kijk eens in uw agenda en biedt uzelf aan
voor pakweg maximaal 10 uurtjes per
seizoen. Van naar uw kindje kijken,
meehelpen bij activiteiten, een zaalwacht
draaien, “sjofeuren”, “kootsj”, ‘groepslijder’ bij
“eitjes”, noem maar op.
Er is genoeg te doen om het voor al onze
jeugdleden leuk te maken en zo te behouden.
Eerlijk gezegd, willen wij meer met ouders
samenwerken om het allemaal voor elkaar
te krijgen en voort te zetten wat wij inmiddels
hebben opgezet. DOET U MEE?

Onze grootste wens
Graag zouden wij willen dat ouders komen
kijken naar de wedstrijden van hun eigen
kroost.
Nu staan onze kids soms het balletje te ballen
op zo’n balletjestafel met een balletjesplankje
in een balletjespakje met een balletjesteller
erbij, zelfs soms een balletjescoach en
enkele balletjesouders en zo mogelijk zelfs
balletjesbarpersoneel. Een groepje van
pakweg een handvol speeltafels bezet en wat
barkrukken c.q. stoelen achter het raam.
ONZE GROTE WENS is dat er meer ouders
komen kijken naar de jeugdwedstrijden.
Met een kleine aanpassing in de agenda wordt
het wellicht een leuk gezinsuitje;
Het is maar net hoe je er als ouders mee
wenst om te gaan.
ONZE GROTE WENS is duidelijk lijk mij.

Het kan ook anders
Weet je het kan ook anders. Er zijn ouders
onder ons, die werkelijk hun kind wel een uur
in de auto meenemen om elders te trainen.
Ook weer een uur terugrijden. Zeg maar dag
tegen de vrije uurtjes, want even heen en weer
heeft ook geen zin.

Het kan ook nog anders
Weet je, het kan ook nog anders. Er zijn
trainers die niet met het fietsje naar de training
komen, maar heus met de auto want het is
met de fiets meer dan een uur fietsen.
Wist u zeker niet hè? Toch is het zo, en dat
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Jeugdhoek (2)

allemaal voor onze kids van de L.T.T.C.!
Ben je mooi klaar mee!
Met z’n allen een dankje-wel voor deze
mensen! En petje af voor die dankbare
kinderen, die zich zo blij prijzen dat het toch
maar weer voor ze gedaan wordt.

Aanwinst
Inmiddels hebben de ouders van een jeugdlid
zich aangemeld om met zijn 2-en een plek in
de Jeugdcommissie op te vullen. Welkom,
hier zijn we heel blij mee.

Competitie jeugd voorjaar 2006
We zijn met 6 teams de competitie in gegaan
en voor het eerst na een aantal jaren ook een
team die Hoofdklasse spelen. De tussenstand
en de persoonlijke resultaten na 5 à 6
wedstrijden gespeeld  te hebben, zijn te zien
op pagina 45. De jeugd heeft een moeilijke
start gemaakt, maar we denken de er nog
wel een team kampioen wordt.

Namens de Jeugdcommissie,

Yvonne Beening

Verschillende kanten

Van welke kant bekijk  jij het?

Er waren eens vijf vliegen die het niet eens
konden worden over hoe een olifant er nu
precies uitziet.
Eén vlieg die op
zijn rug had
gezeten, zei:
”Een olifant lijkt
op een grote
grijze vlakte
waarvan je het
einde niet kunt
zien.”
Een andere
vlieg zat op de
slurf en zei: “Welnee, een olifant is net een
oude gerimpelde en snuivende kronkelslang.”
De derde vlieg die op een poot van de olifant
zat, zei: “Daar is niets van waar! Een olifant
is als een geweldige dikke, hoge boom,
waarvan je de bladeren niet eens kunt zien.”
Daar moest de vierde vlieg om lachen. Hij zat
bovenop een wapperend oor van de olifant
en zei: “Een olifant lijkt op een grote waaier.”
De vijfde vlieg zat op een van de slagtanden
en roetsjte ervan af. “Een olifant,” zo sprak
hij, “is zoiets als een lange witte glijbaan.”
Vijf vliegen zaten op dezelfde olifant en
allemaal hadden ze een ander beeld van het
dier.
En eigenlijk hadden ze alle vijf gelijk: vanuit
hun (beperkte) gezichtsveld konden ze ook
niet meer zien!

bron: www.beeldbrein.nl

Al een tijdje ben ik lid van De Toekomst. Ik
train ongeveer 1 keer in de 2 weken. Niet

elke week omdat dat best wel ver is vanuit
Apeldoorn en ik ook nog huiswerk moet
maken…
In het begin gaf Maaike training, daarna al veel
trainingen gehad van Irene (haar coördinatie
oefeningen zijn erg grappig!) en sinds kort heb
ik ook van William training gehad. Ik vind de
trainingen erg leuk.
Ook de andere activiteiten bij De Toekomst
zoals de dropping was heel leuk.
Ik hoop nog veel leuke activiteiten bij De
Toekomst mee te kunnen doen.

Linda Stolk

Reactie Linda
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Tussenstanden competitie jeugd

Team 1 Hoofdklasse - poule 2 Persoonlijke resultaten

Staphorst 1 6 - 41 G.T. van Zwieten 12 12 100%
Trias 1 6 - 41 M. Adolfsen 15   7   47%
De Brug 1 5 - 24 J.M. Roelofs 12   0     0%
De Toekomst 1 6 - 23 J. Wendersteijt 15   2   13%
Trefhoek 1 4 - 17
Entac 3 5 - 14

Team 2 2e klasse - poule 2 Persoonlijke resultaten

Torenstad 2 5 - 28 E.J. Pater   9   5   56%
Swift (D) 2 5 - 26 D. Kamma 12   7   58%
Wijk 16 2 4 - 23 B. Bosch 12   7   58%
De Toekomst 2 5 - 22 J.R. de la Court 12   3   25%
Gelvandria 2 5 - 21

Team 3 3e klasse - poule 2 Persoonlijke resultaten

Ugchelen 4 4 - 29 J. Goossens   6   3   50%
Gelvandria 3 3 - 26 F. Jansen 15 11   73%
De Toekomst 3 5 - 21 L.D.P. Zimmerman   9   2   22%
De Brug 4 3 - 15 C. van der Molen 15   2   13%
Swift (D) 4 5 -   9

Team 4 4e klasse - poule 1 Persoonlijke resultaten

ETTV 2 5 - 39 M. de Groot 14 11   79%
De Toekomst 4 5 - 36 M. Zonneveld   9   6   67%
Torenstad 4 5 - 26 K. Kamma 11   8   73%
Trias 4 4 - 10 J. Brand   5   3   60%
Swift (D) 5 5 -   9

Team 5 5e klasse - poule 1 Persoonlijke resultaten

Overa 1 5 - 35 J. van der Molen 15   8   53%
Gelvandria 4 5 - 27 M. Visser   9   5   56%
Torenstad 5 5 - 25 E. Herkert 12   2   17%
De Brug 5 4 - 18 I. Schoot   9   0     0%
De Toekomst 5 5 - 15

Team 5 5e klasse - poule 2 Persoonlijke resultaten

Wijk 16 5 6 - 49 P.A.J. Beening 12 12 100%
De Toekomst 6 6 - 34 R.G.H. Langwerden   9   5   56%
Torenstad 6 5 - 24 S.R.Schutte 12   6   50%
Ugchelen 6 6 - 24 R.T. Kamphuis   9   4   44%
Olst 3 6 - 24 N. Brunsveld   6   2   33%
Swift (D) 6 5 - 15



Toekomst Meppers maart 2006

46

Stoute schoenen voor de jeugd!

- William de Bruijn, nieuwe trainer bij De Toekomst -

Sinds ruim twee jaar geef ik met veel plezier en enthousiasme training aan de jeugd. Met een
uurtje op de vroege vrijdagavond begon ik met een klein groepje in de nieuwe zaal. Al gauw werd
de ruimte te klein en de tijd tekort. Op zich een goed teken; de jeugd groeit in de hoogte en de
breedte. En dat doen ze nog steeds!!

Ook dit voorjaarsseizoen zijn er al weer drie nieuwe kinderen ingestroomd in de competitie en is
ons eerste team inmiddels opgeklommen tot de Hoofdklasse. De jeugdtrainingen zijn goed
bezet en regelmatig zien we ook kinderen van andere verenigingen. Dat betekent dat we als
trainers ook in de hoogte en breedte moeten meegroeien en dus een uitbreiding van het technische
jeugdkader.

Tsja…dat is allemaal leuk en aardig, maar hoe doe je dat??

Na een aantal avonden brainstormen, vele e-mails en telefoontjes en na nog heel veel vragen en
“dubwerk” heb ik, met het bestuur en de technische commissie achter mij, dan eindelijk de
stoute schoenen aangetrokken en mijn eigen docent van de Trainerscursus A, William de Bruijn ,
gevraagd en nog belangrijker……uiteindelijk ook als jeugdtrainer gestrikt!!

Met de komst van William de Bruijn als trainer en Maaike Krikke als kersvers bestuurslid voor de
technische jeugdzaken, gaan we voor een sterk technisch jeugdkader binnen De Toekomst.

Ik heb er in ieder geval zin in, ik hoop jullie ook!

Irene Faber

William de Bruijn, wie is dat??

William heeft inmiddels zijn plek al ingenomen als nieuwe jeugdtrainer bij De Toekomst. Hij geeft al
heel wat jaren training, zowel aan jeugd als senioren. Hij heeft dan ook niet voor niets een B-licentie
voor het trainersschap. Daarmee is hij een zeer goede aanwinst voor de club en zijn we erg blij met zijn
komst!

Bij De Toekomst verzorgt William op de dinsdagavond en de donderdagavond de jeugdtraining voor de
A en de C groep. Naast de jeugdtraining verzorgt hij op de dinsdagavond ook een training voor onze
seniorleden. William gaat een bijdrage leveren aan het verbeteren van het speelpeil van de jeugd bij de
Toekomst. Zijn uitgangspunt daarbij is dat iedereen
op zijn of haar niveau, met plezier, een betere
tafeltennisser wordt. En, een hoger speelniveau gaat
hand in hand met nog meer speelplezier.

Als actief speler tref je William alleen nog bij het
geven van de trainingen, niet meer in officieel
wedstrijdverband. In zijn “jeugdigere jaren” heeft
William 1e divisie gespeeld in de landelijke heren-
competitie. Zijn toenmalige teamgenoot is ook bij
onze club te vinden, namelijk Ron van Spanjer.
Verder is William binnen de tafeltennissport actief
als docent bij trainerscursussen en is hij lid van de
redactie van het tafeltennisvakblad VISIE. In het
dagelijks leven werkt hij als docent op de opleiding
voor Sport en Bewegen in Zwolle (Landstede).
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Dropping

Op 18 februari 2006 is er een dropping
georganiseerd. Met zijn allen kunnen wij

terugkijken op een leuke activiteit. Een suc6
was het ook, want er deden 20 jeugdleden
mee en er waren voldoende volwassenen
voor de begeleiding en organisatie.
In totaal zijn er vijf groepen gestart, ieders met
begeleiding. De eerste groep vertrok om
19.00 uur. Het vertrekpunt was bij Esther
Wissink. Zij had haar huis en tuin ter
beschikking gesteld voor deze dropping.
Onze dank gaat natuurlijk in eerste instantie
naar haar uit, want het is een  geschikte
accommodatie (omvang van het huis/
keuken, tuin, omgeving) voor een dropping.

Het vertrek vanuit RUURLO
Elke groep werd vervoerd met de auto, naar
het startpunt. Met een bijna “blinde” kaart van
de omgeving (zo weinig mogelijk straatnamen
erin opgenomen) is het de bedoeling weer bij
Esther uit te komen.
De eerste groep was tegen 21.00 uur terug.
De groep die het laatst vertrokken is, kwam
rond 22.00 uur aan. Toen de groep terug was,
waren er nog een paar opdrachten te
doen:enkele vragen te antwoorden en de stok
bekijken die zij moesten meenemen van 80
cm.
Na een fikse wandeling in de omgeving, was
er eigengemaakte erwtensoep en broodje
knakworst met een glaasje drinken.

Al die leuke eigen verhalen, die werden verteld
bij aankomst na de dropping zijn eigenlijk
naderhand niet meer zo prachtig op te
schrijvenals dat ze zijn meegemaakt.  Wat
er allemaa is gebeurd onderweg en hoe de
groepjes hebben gelopen. Echt waar, wat
hebben wij gelachen met elkaar.

Na dit alles, kwam de prijsuitreiking.

Een OORKONDE “SNERTTOCHT”

Die was voor de groep van Johannes met
Irma, Linda, Annemiek, Jara.

En tja, na alles komt weer een
einde. Wat een heerlijk om op
zo’n avondje te kunnen
terugkijken. Leuk, dat er zoveel
deelnemers waren en fijn, dat er
zoveel helpers waren. Bedankt
voor de inzet.

Langs deze weg wil ik Esther
Wissink, Hendri, Rob Brand,
Yolanda Stolk, Johannes, Jan
van Londen, Peter en Susanne
Kamma, Henk Franssen,
Yvonne Beening, Ferdinand van
Hilst en Jochem Beijer

bedanken voor de fijne samenwerking.

Jacqueline Vos

Foto’s van de dropping. Boven: verzamelen bij Ester
Wissink. Onder: De felbegeerde oorkonde.
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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

n Verslag van de feestelijke seizoensafsluitsluiting?

n Eindresultaten voorjaarscompetitie 2006?

n Wist u dat....?

n Verslag van de Pannenkoekenfietstocht?

n Wie is de winnaar van de Ben Wijnhoud Bokaal?

n Verslag van de Kaartavond?

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

n Verslag van de activiteiten gedurende de Nationale Sportweek?

n Goed gevulde Jeugdhoek met verslagen en foto’s?

n Wellicht staat uw stukje in het volgende clubblad?
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