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Gegevens

BBQ-en?

Vakantie(plannen)?

Auto wassen?

Haar knippen/kleuren?

Opknapbeurt van de tuin?

Informeer eerst bij onze
adverteerders!

Redactioneel

Clubblad:
Toekomst Meppers
Cluborgaan van L.T.T.C. De Toekomst
32e jaargang, nr. 2, juli 2006

Clubgegevens:
Tafeltennisvereniging L.T.T.C. De Toekomst
Koedijk 64
7241 CL   Lochem
Telefoon: 0573-256877
E-mail: info@lttcdetoekomst.nl
Website: www.lttcdetoekomst.nl
Bankrekening nr.: 108260925 (Rabobank )
Postbankrekening nr.: 3098910
Beide t.n.v.: L.T.T.C. De Toekomst Lochem

Ereleden:
A. ten Hoopen
M.E. Theunissen
J.W. Wissink

Lid van verdienste:
B. Jansen M.E. Theunissen
H. Emsbroek W. Broeke
M. Egbers W. Wilgenhof
B. Geverink-Beumer

Het tafeltennisseizoen is inmiddels ten
einde en de zomervakantie is vollop aan

de gang. Het clubblad was weer een hele
klus, maar is toch weer van de pers gerold.

Wat kunnen jullie zoal verwachten in dit club-
blad? Natuurlijk een uitgebreid verslag met
foto’s van de feestelijke seizoensafsluiting in
Caribische sfeer.
Nog meer verslagen met foto’s van activiteiten
als de Pannenkoekenfietstocht, de Bennie
Wijnhoudbokaal, de Kaartavond en meer.

Verder een uitgebreid verslag van Albert ten
Hopen over de voorjaarscompitie met een
overzicht van de eindresultaten van de voor-
jaarscompetitie 2006. Wie zijn er kampioen
geworden en wie helaas gedegradeerd?

En natuurlijk wederom de bekende rubrieken
‘t Heukske van HJ, Wist u datjes, Toekomst-
moppers en tt-nooit-grappigs.
De Jeugdhoek is wederom goed gevuld dank-
zij Yvonne en anderen.
Helaas was er niet genoeg ruimte om alles
te plaatsen. Ik heb gekeken naar actualiteit
van de copy en of het op de website is ver-
schenen. Sommige copy is niet tijdgebonden
en kan ook een volgende keer.
Verder wil ik iedereen die ik vergeten ben,
bedanken voor de bijdragen aan het clubblad.

Als nieuwtje kan ik melden dat Remco
Verwoert zich heeft gemeld bij de redactie
voor hulp. Hij zal het technische beheer van
de advertenties en advertentiepagina’s gaan
doen. Henk Emsbroek en Jan Wissink doen
de werving van de advertenties en onder-
houden het contact met de adverteerders.

Dan rest mij nog om iedereen veel leesplezier
toe te wensen en een goede overbrugging van
de rest van de zomer. Fijne vakantie dus!

Namens de redactie,

Marcel Snijder
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Inhoud Agenda

Augustus
22 Start najaarsseizoen dinsdagmorgen-

recreanten
23 Start najaarsseizoen woensdagavond-

recreanten

September
3 1e thuiswedstrijd Eredivisie: Heren 1 -

Scylla 1/Leiden, aanvang 14.00 uur
9 Openingsknaller van de jeugdactiviteiten,

deelname via opgaveformulieren,
informeer bij Susanne Kamma

9 Eredivisie: Bergeijk 1 - Toekomst 1,
aanvang 14.00 uur

10 Clubkampioenschappen jeugd, aanvang
10.00 uur en afsluiting rond 15.00 uur

23 NEBAS Recreatief Toernooi

Oktober
1 Eredivisie Heren: OpenLine/Westa1 -

Toekomst 1, aanvang 14.00 uur
8 Eredivisie Heren: Toekomst 1 - AA-Drink/

FVT 1, aanvang 14.00 uur
14 NEBAS Ranglijst Toernooi
21 Jeugd Nationaal C-jeugdranglijsttoernooi
22 Jeugd Nationaal B-jeugdranglijsttoernooi
27 Officiele Oprichtingsvergadering CLUB

van 100

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

Chris Wenneker
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De zuurtjeslach van
zuurtjeslid Chris
Wenneker, hopelijk
weer gauw te be-
wonderen achter de
tafel om te trainen.

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 33 - 34 - 35 Pagina 41 - 42 Pagina 47 - 48
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Van het bestuur

zou geweldig zijn, als jij dan de persoon bent,
die zegt, ik ga jullie helpen, dan gaan de
huidige vrijwilligers, de nieuwe seizoenen niet
meer oververmoeid in.

Wij wensen jullie allemaal een hele fijne
vakantie toe, of dit nu in Verweggiestan is of
Rundhousen, dat maakt allemaal niet uit,
geniet er van.

Namens het bestuur,

Claske Harmsen

Het bestuur wil alle mensen, die op welke
wijze dan ook, zich het afgelopen seizoen

weer totaal ingezet hebben, om de club
draaiende te houden hartelijk bedanken.
Wij realiseren ons, dat zonder deze mensen,
“de club” geen club meer zou zijn.
Dit verhaal staat!

Maar helaas vragen wij ons ook af hoe lang
het bovenstaande verhaal nog staat en dan
bedoelen wij met name dat onze club een club
is die draait.
Meerdere malen deden wij een oproep voor
vrijwilligers. Een aantal mensen zijn al
persoonlijk benaderd, maar veel resultaat
heeft dit tot nu toe niet opgeleverd.
Wij hadden gehoopt, dat de taken van Henk
Brinkerink en Albert ten Hoopen als TC, door
een aantal enthousiastelingen overgenomen
zou zijn. Dit is nog steeds niet gelukt. Deze
beide heren hebben, terwijl er een andere
afspraak was, er voor gezorgd, dat de
competitie indeling tot september weer is
ingedeeld. Wat nu als deze mensen besluiten
te stoppen, dan hebben we een groot
probleem, dan kunt u geen competitie meer
spelen is dit wat u wilt?

Wij doen nogmaals een dringende oproep aan
u allen: steek de handen uit de mouwen. Zorg
er voor dat wij samen met u, de club
draaiende kunnen houden.

Harry Albers en Henk Harmsen zijn bezig om
te inventariseren, waar exact hulp troepen
nodig zijn, ze gaan een aantal kolommen
maken, van taken waar hulp voor nodig is. Zij
zullen u hier persoonlijk over informeren. Wij
hopen dat u allen mee wilt werken en
verwachten van u een reactie op hun
benadering.
Het grappige is, met hoe meer mensen u
besluit iets te doen voor de club, hoe minder
tijd dit van u vraagt.
Na de vakantie zijn alle vrijwilligers van onze
club uitgerust. Zij kunnen dan met frisse moed
weer beginnen aan een nieuw seizoen. Het

Beste Leden,

Zoals jullie weten is op de laatste leden
vergadering in november 2005 besloten om
de contributie per 1 juli te verhogen.
De nieuwe bedragen komen hiermee per 1
juli 2006 op:

Junioren   6,50 euro per maand
Senioren 11,00 euro per maand

Alle leden moeten zelf de wijziging van
hun betalings opdracht (PO) bij hun bank
regelen.

Ik hoop op jullie medewerking voor een
snelle overgang naar deze nieuwe regeling.

C.W. Enterman-Schillemans
penningmeester

Contributieverhoging
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Heukske van Hendrik Jan

ik krege van de wekke een telefoontje van
Albert ten Hoopen. He had better neet

kunnen bellen want ut bericht was neet zo
leuk. Wie waren alsnog gedegradeerd uut de
tweede klasse.
Verzwaord degraderen neumen ze dat. Mooi
balen dat kan ik oew wal zeggen.
Volgend joar dus weer darde klasse speulen.
Wie menen nog zo daw der in waren e bleven.
45 punten mot normaal gesprokken ok genog
wezen. Wie bunt der met 48 al een keer
kampioen e word’n.

De teamsamenstelling zal volgend joar dan
ok enigszins gewijzigd word’n. Guido is
gewoon veul te goed veur ons dus den geet
een stapje hoger. Bram en Reint blieft bie ons
in ut team al doot ze neet alle wedstrieden
met. Um neet al te vake van invallers gebruuk
te hoven maken heb ze Jochem en Patrick
(Herman) bie ons in ut team e zet. Veur
Patrick zal ut nog een hele toer word’n um zo
snel weer fit te raken noa zien hartoperatie
en anverwante onvolkomendheden. Ik hoppe
dat e nog een paar met kan speulen.
Disse beide jongens meugt trouwens van
geluk sprekken dat ze uut e kozen bunt, want
ze stonden der veur in de rieje.
Vanzelfsprekkend blif H.J. ok in dit
sterrenteam mor dat hadden ieleu al wal
begreppen.

Wie hopt dat wie weer um ut kampioenschap
met meugt doan um zodoende weer noar de
tweede klasse te kunnen. In ieder geval doot
wie ons best en ik hop dat de twee nieje
jongens met veulle plezeer in ons team meugt
speullen.

Op 6 mei heb wie de joarlukse
seizoensafsluuting e had en ik mot zeggen
ut was donders gezellig. Mien complimenten
veur de organisatie. Ut buffet was heerluk ut
weer was good en de drankjes gingen vree
gemakkeluk noar binnen. Jammer dat der gin
topless bediening bie was.

Ik was trouwens onder de indruk van Mirko
(biena topless, red.). Den man zag der echt
geweldig uut met zienen strakken bikini. Ik heb
der den helen nacht slech van e slaopen.

Ik bun zo’n betjen an ut end van mien verhaal
e komm’n en ik wil vanaf disse kante iederene
een geweldige vakantie toowensen en
hoppenluk zeet wie iederene noa de vakantie
broen en gezond weer terugge.

De groeten uut Reurle, ok namens vrouw en
kinder.

Hendrik Jan

De man van HJ zien droome.
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Wist u dat...

Bep bericht kreeg van de contributieverhoging, maar eigenlijk mag ze wel contributie terug
hebben, zo weinig als ze de laatste tijd komt op de woensdag. En Toos maar klagen dat

dat niet goed is voor Bep haar conditie als ze zo weinig komt trainen.

Ben Jansen laatst een sportschoen kwijt was, hij overal aan het zoeken was, Gerrie Vels
toen vertelde dat er in de heg bij fysiotherapeut Veeze ook een schoen lag, Ben toen is

wezen kijken en deze inderdaad van hem bleek te zijn.

Tine een heel speciaal en lekker recept heeft om andijvie klaar te maken, je pakt een groot
scherp mes en begint de andijvie fijn te snijden, wanneer je denkt wat snijd dit lastig en dit

dan komt door de kikker die tussen de andijvie zit die je er per ongeluk meteen bij door snijdt.

We iedereen een prettige vakantie toe willen wensen met veel plezier en mooi weer en
we hopen dat na de vakantie iedereen gezond en wel weer komt tafeltennissen.

?

?

?

?

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

W ij 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 kopij 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
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Verslag Bennie Wijnhoudbokaal

Ook dit jaar is er weer om de Bennie Wijnhoudbokaal gestreden. Jammer voor de organisa-
t i e

dat het ieder jaar weer een groter probleem wordt om voldoende deelnemers te krijgen.
Toch waren er uiteindelijk nog 16 deelnemers van jong tot oud (er deden 2 jeugdleden mee, die
op het punt staan om over te gaan naar de senioren).

Je ziet ook hier al het professionalisme zijn intrede doen: stiekem tijdens de wedstrijd van batje
wisselen en de tegenstander plotseling met noppenrubbers verrassen. Maar gelukkig is uiteindelijk
gebleken, dat het door de speler moet gebeuren en niet door het batje.

We misten wel heel erg onze potentiële kampioen: ons aller CHRIS. Dat nou juist hij een zware
blessure moest oplopen aan enkel en knie. Hij had er alles aan gedaan om in topconditie aan de
start te komen: veel trainen, weinig drinken, op dieet en vroeg naar bed. Helaas alles tevergeefs.
Mede dank zij de afwezigheid van Chris en het matige spel van Joop (Joop, koop een motor op
het batje i.p.v. al die speciale rubbers) ben ik ook dit jaar weer kampioen geworden.
Om te voorkomen dat ik volgend jaar de beker voor vast in mijn bezit zou krijgen heb ik besloten
om met het tafeltennissen te stoppen. Dan kan Bennie in ieder geval nog de komende drie jaar
komen om de beker uit te reiken.

Henk, bedankt voor de organisatie en het vlekkeloos verloop van beide avonden.

Tevens wil ik iedereen bedanken voor de gezellige tijd die ik bij De Toekomst heb gehad en ik zal
zeker nog wel eens komen voor de club van 100 of om naar het eerste herenteam te komen
kijken.

Wim Brinkerink

Wim Brinkerink ontvangt voor het tweede achtereenvolgende jaar de Bennie
Wijnhoudbokaal uit de handen van niet minder dan Bennie Wijnhoud himself.
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Verantwoordelijkheid als lid

Belangrijk bericht voor alle leden van onze L.T.T.C. De Toekomst

H et gaat op bepaalde belangrijke
onderdelen binnen onze vereniging NIET

goed. We hebben het dan in het bijzonder over
het verdelen van TAKEN in onze club.

Hierbij valt te denken aan taken binnen het
bestuur of in een commissie, het
schoonmaken van de hal, jeugdrijden,
wedstrijdsecretariaat, samenstellen van het
clubblad De Mepper, bardiensten en zo zijn
er nog veel meer op te noemen.

Veel van deze taken worden op dit moment
door een aantal leden uitgevoerd. De groep
van vrijwilligers is echter aan slijtage
onderhevig. Het wordt steeds moeilijker en
soms bijna onmogelijk om taken door actieve
leden bezet te krijgen. We kunnen dan ook
zeggen dat structureel te weinig mensen te
veel taken moeten doen. Dat het niet meer
kunnen uitvoeren van bepaalde werkzaam-
heden binnen onze club funest is voor het
goed functionerende De Toekomst hoeft dan
verder ook geen uitleg.

In de laatste ledenvergadering is dit probleem
aan de orde geweest. De leden vonden dat
de problemen niet via forse contributie
verhogingen moest worden aangepakt doch
dat men vond dat van de leden mocht worden
verwacht dat EEN IEDER bereidheid moest
tonen bepaalde taken binnen de vereniging
te vervullen.

Ondergetekenden hebben aangeboden om
over het probleem na te denken en om met
mogelijke oplossingen te komen. Inmiddels
hebben wij aan het bestuur enkele voorstellen
gedaan die door het bestuur omarmd werden.

Voorstel 1
Per urgentiegeval (taak) moet er een ruime
bezetting komen voor de werkzaamheden.
Teams kunnen worden gekoppeld aan een

taak. Zo zou je bijvoorbeeld de teams 7 / 8 en
9 verantwoordelijk kunnen maken voor het
verzamelen van de kopij voor de Mepper voor
een bepaalde tijdsduur. Ook aan de
schoonmaakploeg zou je een of meerdere
teams kunnen toevoegen voor een bepaalde
periode.

Voorstel 2
Onder elk urgentiegeval (taak) komt een box
te hangen. Elk lid van onze vereniging maakt
een keuze in welke box hij of zij geplaatst wil
worden om binnen de betreffende urgentie
werkzaamheden te verrichten.
Je kunt dan bijvoorbeeld kiezen uit;
Box; schoonmaakploeg
Box; redactie Mepper
Box; barcommissie
Box; wedstrijdsecretariaat
Box; etc, etc.

HET GEHEEL IS OP VRIJWILLIGE BASIS
DOCH NIET GEHEEL VRIJBLIJVEND. JE
BENT TEN SLOTTE LID VAN EEN CLUB
WAAR EEN IEDER ZIJN VERANT-
WOORDELIJKHEID DIENT TE NEMEN.

De plannen worden door ons nader
uitgewerkt. Hierna krijgt elk lid persoonlijk een
brief thuis met daarbij een retour strook
waarop je je keus, in welke box je urgente
werkzaamheden wilt vervullen, kunt
aangeven.

Natuurlijk verwachten wij van alle leden een
reactie waardoor onze tafeltennisvereniging
als een goed geoliede club nog jaren en jaren
kan voorgestaan.

Dus, dit wordt DOEN.

Harry en Henk
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Hééé...Biertjûh???...Proost!!

Vanmiddag donderdag 13 juli heeft het dagelijks bestuur en een aantal leden van de
barcommissie een reisje gemaakt naar de Grolsch brouwerij in Enschede.

Er is een contract getekend, onder toezicht van de heren Alex Evenhuis en Arjan Poll. Grolsch is
onze nieuwe leverancier geworden van “Het Bier” en de andere drankjes. Deze beide heren zijn
voorafgaande aan het bezoek van vanmiddag, meerdere malen in gesprek geweest met Jan
Wissink. Dit heeft geresulteerd in de ondertekening door het bestuur van het aangeboden contract.
Op uitnodiging van Grolsch, die graag kennis wilde maken met een aantal bestuursleden en
barmedewerkers mochten we de brouwerij komen bezichtigen.

We werden in Café de Klok (in de brouwerij) met een kopje koffie gastvrij ontvangen door Theo
Elzinga, Alex Evenhuis en Arjan Poll.

Na een korte inleiding van Theo Elzinga kregen we op een groot scherm alle reclamespotjes die
in de loop der jaren vanaf 1966 voor Grolsch gemaakt zijn te zien.
En daarna mochten we onder de leiding van Theo Elzinga in de brouwerij het hele proces
(traject) van het bierbrouwen, tot het moment dat het in de bekende beugelflesjes, flesjes, of
blikjes gaat, volgen. In “de hemel op aarde”, de voorraad hal, konden we de kant en klare productie
in ogenschouw nemen. Klaar voor vervoer, voordat de chauffeur die de lege flesjes terug brengt
de brouwerij bereikt heeft, staat dan zijn volle vrachtje al op de band om na het lossen van de
emballage al weer ingeladen te worden.

Na de bezichtiging mochten we natuurlijk ook het bier proeven en onder het genot van dit drankje
en een hapje heeft het dagelijks bestuur het contract ondertekend.
De voorzitter bedankte de aanwezige heren voor de hartelijke ontvangst.

Het was een indrukwekkende middag, en wat wij vanmiddag allemaal hebben gezien, willen wij
jullie niet onthouden. Tot nader bericht is voor barmedewerkers en andere vrijwilligers de
mogelijkheid geboden om ook een bezoekje te brengen aan de brouwerij.

Wij laten nog weten,
wanneer dit gaat
gebeuren.

Claske Harmsen

Proosten op het net ondertekende contract met de Grolschbrouwerij.
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Verslag Paaskaarten

Op Goede Vrijdag 14 april hebben we het
jaarlijkse Paaskaarten gehouden. Deze

kaartavond waren 16 personen aanwezig
voor het jokeren en 20 voor het klaverjassen.

Fijn om te zien dat er dit keer een aantal
nieuwe gezichten was, opgetrommeld door
Lienke. Het was dan ook weer een volle bak
in de kantine, mede doordat er een
competitie-wedstrijd was.

Helaas kon onze voorzitter van de
recreantenclub vanwege een enkel/knie
blessure niet aanwezig zijn.
Wij wensen hierbij Chris een voorspoedig
herstel. Hopelijk is hij weer op de been
wanneer dit clubblad uitkomt.

De barbezetting werd, op verzoek van de
heren zelf, bemand door Wim Wilgenhof en
Willem Voelman. Een uitstekend koppel en
zij hebben zich voor de volgende kaartavond,
rond de Kerst, al weer beschikbaar gesteld.
Kijk mensen, zo doe je dat. De commissie is
erg verheugd met dit aanbod. Ze doen het
goed en brengen een prima sfeertje.

De einduitslag is als volgt:

Klaverjassen:
1e prijs: Gerrit Voshart 5646 pnt
2e prijs: Hennie Vels 5520 pnt
3e prijs: Hans v.d. Lande 5434 pnt
Poedelprijs: Linda Spruit 2973 pnt

Jokeren:
1e prijs: Attie Vels 33  pnt
2e prijs: Wil Jansen 37 pnt
3e prijs: Hendrika Leussink 46 pnt
Poedelprijs: Michelle Zonneveld 116 pnt

De volgende kaartavond is rond de Kerst. We
hopen dan op nog meer deelnemers.
Iedereen bedankt voor het welslagen van deze
avond.

De recreantencommissie

Toto WK voetbal ’06

Voor aanvang van de  wereldkampioen-
schappen voetbal, heeft de recreanten-

commissie toto formulieren verkocht.
Deze zijn nu allemaal bekeken en er zijn
winnaars uitgerold.

Het grappige is dat maar vijf mensen de juiste
kampioen hadden voorspeld. De meeste
gokten toch op Brazilië of Nederland.
Leuk bedacht, maar Nederland kwam dit keer
bijna niet aan de bal. Een volgende keer beter
zullen we maar hopen.

Hier dan de winnaars en hun prijs:

1e Mirko Egbers bon Nobel wasstraat
2e Bep Geverink bon Chun Lin
3e Gerrie Bleumink AH-bonnen
4e Albert Enterman bon oma's restaurant
5e Lianna van Zwieten bon oma's restaurant

De recreantencommissie bedankt iedereen
die aan onze toto heeft meegedaan (zowel
de kopers van de formulieren, alsook de
sponsoren).

Over 2 jaar komen we weer met formulieren
en we hopen dan dat iedereen weer mee zal
doen.

Namens de recreantencommissie,

Iet Wissink

Vrijdag   4 augustus W.Voelman.
Vrijdag 11 augustus J.Heyink.
Vrijdag 18 augustus C.Wenneker.
Vrijdag 25 augustus F.Helmich.

Sleutel van de hal halen bij:
H.Albers, Kopermolenring 22.
J.Bouwmeester, Stalkaars 8.

Barrooster augustus
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Pannenkoekenfietstocht

Afgelopen zondag (30-04-2006)
organiseerde de Recreanten-

commissie een fietstocht voor de
gehele vereniging
Toen we op zondagmorgen de
weerberichten hoorden, dachten
we: ‘Welke flinkerds stappen er
vandaag op de fiets?’ Er werd van
alles voorspeld: regen, hagel, kou,
veel wind en mogelijk nog onweer.
Een wonder geschiedde. Van
bovengenoemde sombere voor-
spelling kwam niets uit. Het was
goed fietsweer, weliswaar een
beetje koud, maar met  een dikke  trui onder
de jas, liep het als een trein.

Wat niet als een trein liep, was de opkomst.
Voor een vereniging van 200 leden was de
deelname van 17 bedroevend laag. De
volgende keer beter, dames en heren.
Theo Beening, de vader van ons jeugdlid
Peter, had voor ons een prachtige tocht in
petto van 27 km lang.
De rit leidde ons door Klein Dochteren tot
halverwege Lochem-Zutphen, daarna links af
onder Vorden door richting Barchem en
vandaar naar Lochem terug.
Wat is onze regio toch mooi, schitterende

bladertooien, een afwisselend landschap, wat
wil een mens nog meer. Theo, namens alle
deelnemers, hartstikke bedankt.
Onderweg werden we verwend door Hennie
en Gerrie Vels op koffie of thee, c.q. een
drankje. Ook voor jullie een pluim op de hoed.
Bij terugkomst werden we aan het werk gezet
met een aantal opdrachtjes. Onze regelaar
bij uitstek, je kunt wel raden wie. Jawel, J.W.
had een aantal groepjes om zich heen
verzameld, overlaadde ze met consumpties
en won zodoende de eerste prijs.
Wederom een voorbeeld van zijn organisatie-
vermogen.

Maar alle gekheid op een stokje: hierna
kregen we pannenkoeken, gebakken door
Ietje en Liesbeth.
Van allerlei soorten: stroop, suiker, appel-
rozijnen, jam en super lekker allemaal.
Jullie mogen wel weten, we hebben gigantisch
gebunkerd.
Meiden, ook smakelijk bedankt.

Zoals altijd, bemande onze voorzitter, Albert
Enterman de bezemwagen. Gelukkig, geen
uitvallers of lekke banden dit keer.

Al met al, een fijne zondagmiddag en voor
herhaling vatbaar.

Henk en Marian Brinkerink
Je komt de leukste plekjes tegen onderweg.

Verzamelen bij de fam. Vels voor een drankje.
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Aankondiging (Wedstrijd Heren 1)

ZONDAG 3 sept. a.s.   Ere-
divisie Heren

DE TOEKOMST 1

SCYLLA 1
Leiden

AANVANG: 14.00 uur
Jan Wissinkhal, Koedijk 64, Lochem

telefoon 0573-256877
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Afsluitavond in Caribische sferen (1)

Op zaterdag 6 mei vond de jaarlijkse
afsluitavond van onze vereniging plaats.

De organisatie was dit maal wederom in
handen van de recreantencommissie.
Ditmaal had de avond een Caribisch karakter.
Deze commissie had tijd nog moeite
gespaard om de hal, met behulp van andere
commissies, om te toveren tot een Caribisch
oord met in de hoek een heuse vijver, omringt
door planten (door Erwin Driessen). Naast
deze planten waren er in de grote zaal her en
der planten neer gezet, was het plafond
versierd met netten en paraplu's. Aan de
wanden hingen diverse zaken, waaronder een
groot tropisch doek. In een andere hoek van
de zaal stond een heuse cocktailbar en ook
de standstoelen en een opblaasboot ont-
braken niet. Een andere hoek was gereser-
veerd voor een tropisch buffet, klaar gemaakt
door Jeroen Hoffman en Chris Schuiling. Ook
was er een stuk gereserveerd voor de muziek,
welke in de grote zaal verzorgd werd door
Jos Zonneveld. In de kantine werd de bar
bezet door het koppel Henry Bruntink en Jan
van Londen. De kleine zaal was bestemd voor
een aantal activiteiten voor de jeugd.
Ook deze hal was versierd en had een
tropisch karakter. Jordy van der Molen
verzorgde in deze hal voor de muziek
en het licht voor de jeugd. Verder
waren er sjoeltafels, een voetbaltafel,
twister, een aantal grote ballen en een
limbodans (zie foto rechts) opstelling
voor de jeugd om zich te vermaken.

De leden, genodigden en hun partners
waren vanaf 20:00 uur welkom. In de
aankondiging werd vermeld dat het op
prijs werd gesteld als men gepast
gekleed (Caribisch) zou komen. Een
aantal aanwezigen hadden hieraan
gehoor gegeven om zich Caribisch uit
te dorsen en dongen daarmee naar
de originaliteitsprijs. De avond werd
geopend door de voorzitter van de rec-
reantencommissie, Chris Wenneker.
Hierna nam de voorzitter, Albert

Enterman, het woord en stond met name stil
bij de onlangs gehouden tafeltennislessen in
het kader van de Nationale week van de sport.
Met name Irene Faber, onze hoofdtrainster,
had zich hier bijzonder druk voor gemaakt.
Irene moest naar voren komen en kreeg van
de voorzitter onder luid applaus een bos
bloemen uitgereikt. Hij meldde dat er een
vervolg aan de tafeltennislessen is gegeven
en dat een kleine 20 kinderen zich hebben
opgegeven voor een minicursus welke vanaf
12 mei zullen plaats vinden in onze hal.
Hij meldde tevens dat onze vereniging was
ingeloot voor een speciale actie bij de
Dekamarkt. Tien verenigingen zijn hierbij
vertegenwoordigd en die verenigingen krijgen
een percentage van een bepaald bedrag
uitgekeerd aan de hand van het aantal
stemmen dat een vereniging krijgt (het
winkelend publiek kan de komende weken bij
elke 5 euro boodschappen een stem
uitbrengen aan 1 van de 10 verenigingen).
Het totaal bedrag wat de Dekamarkt te
vergeven heeft bedraagt 5000 euro.

Dat is nou limbodansen. Wie is die lenige jonge
dame? Kira, you go girl.
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Afsluitavond in Caribische sferen (2)

Na de woorden van de voorzitter nam Esther
Wissink het woord om de ‘Esther Wissink
bokaal’ uit te reiken aan het jeugdlid die het
afgelopen seizoen het hoogste percentage
heeft behaald in de competitie. De strijd ging
hier tussen Guido van Zwieten en Peter
Beening die beiden geen wedstrijd verloren
in de competitie. Aangezien Peter meer
wedstrijden gespeeld heeft ging de beker naar
hem (zie ook pag. 51, red.).

Na een kort intermezzo gaf Chris Schuiling
uitleg over het koud en warm Caribisch buffet
en mocht Chris Wenneker het buffet openen,
waarna alle aanwezigen (ruim 100) ook de
gelegenheid werd gegeven om van het buffet
gebruik te maken. Iedereen deed zich tegoed
aan al het lekkers. Na een hapje en drankje
kon men genieten van de muziek en waagden
enkele personen zich aan het limbo dansen.

Om 23:00 uur nam Henk Brinkerink het woord
en werd het enige team dat dit seizoen
kampioen is geworden (Toekomst 4,
bestaande uit Henri Wittenberg, Frans Snijder
en Jan Voelman) gehuldigd. Zij kregen onder
andere van Henk een herinnering aan dit
kampioenschap in de vorm van een foto. Ook
werden hier de percentagebekers uitgereikt.
Erna Eilers (niet aanwezig) behaalde het
hoogste percentage bij de dames (73%). Er
was 1 dame die een hoger percentage had
(100%), maar omdat zij minder dan 50% van
de wedstrijden heeft meegedaan (nl. 3
wedstrijden) kwam zij niet in aanmerking voor
de percentagebeker. Jan Voelman behaalde
bij de heren het hoogste percentage (96%).
Jan Voelman kreeg een 2e wisselbeker voor
het hoogste percentage van alle senioren.

Hierna nam Esther Wissink nogmaals het
woord en gaf aan dat de technische commis-
sie, bestaande uit Albert ten Hoopen en Henk
Brinkerink, in principe al tijden hebben aange-
geven dat ze na dit seizoen zouden stoppen
met deze activiteiten en zich willen richten
op andere dingen binnen onze vereniging. Ze

werden in ieder geval bedankt voor de werk-
zaamheden die ze binnen de technische com-
missie hebben verricht. Zelf hopen ze dat  een
aantal leden zich aanmelden om voor het
komende seizoen deze taken over te nemen.

Hierna was er de prijsuitreiking voor de best
uitgedoste vrouw en man van de avond. Best
geklede dame was Jacqueline Vos, die uit
handen van Chris Wenneker 2 presentjes van
Xiu Byu in ontvangst mocht nemen.

Best geklede man (voor deze avond gekleed
als Caribische vrouw met een door een Linda
Spruit ontworpen rok, een hoed en een
speciale bh, zie pag. 4) rond te lopen. Hij kreeg
een Albert Heijn tegoedbon.

De laatste gasten gingen tegen 01:00 uur
huiswaarts. De volgende dag waren al weer
een aantal personen druk doende met het
afbreken en opruimen van alles.

Mijn hartelijke dank gaat uit naar de organi-
satoren en alle medewerkers (vrijwilligers) die
deze avond tot een succes maakten.

Mirko Egbers

Beste Caribisch uitgedoste vrouw: Jacqueline Vos.
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“Tafeltennis-nooit-grappigs”

Als je dat al zo vaak kenbaar hebt gemaakt
zo wel mondeling of op de affiches en dat het
bij velen nog niet is doorgedrongen dat
iedereen van harte welkom is bij allerlei
evenementen, is dat nooit grappig!

Chris Wenneker

Als je eigen ballen groter zijn als 40mm, is
dat nooit grappig!

Collin Vredeveldt

Als je leest en hoort dat het beeld van Opa
Beelen in Hummelo is gestolen, is dat nooit
grappig!

Chris Wenneker

Als je niet van wijn houdt en je wint de
Wijnhoudbokaal, bennie ie dan blij of is dat
nooit grappig?

Marcel Snijder

Als je tijdens de beschouwingen op de
gemeenteraadsverkiezingen in de media
verneemt, dat zowel CDA als de VVD naar
"de Toekomst" kijken, is dat wel grappig of
nooit grappig?

Chris Wenneker

Dat Samir A. zelfs in Lochem bij de tafeltennis
explodeert, is nooit grappig.

Henk

Wie denkt 'Watskeburt' als die de website van
de Jeugdhoek van Tegenwoordig ziet, is dat
nooit grappig.

Marcel Snijder

Als je regelmatig moet horen of de evene-
menten van de Recreanten ook toegankelijk

zijn voor andere leden, is dat nooit grappig!!
Chris Wenneker

Als je informeert wat eraan nieuwe rubbers
op de markt is en ze zeggen exotische rub-
bers met mangosmaak en passievrucht, is
dat nooit grappig.

Marcel Snijder

Als de 3 hieronder genoemde nooit-grappigs
een teken aan de wand zijn voor de gehele
vereniging, is dat nooit grappig!

Als je met tafeltennis de plank en de bal
misslaat, is dat nooit grappig.

Als je tijdens het Wadvissen een gerookte
makreel (en nog wel vacuüm verpakt) binnen
haalt, is dit eigenlijk best wel grappig.

Als onze voorzitter in het eerste uur 4
platvissen binnensleept en de rest wil niet
volgen, is dit nooit grappig.

Chris Wenneker

Je batje vergeten als tafeltennisser is als je
fluitje vergeten als conducteur, en dat is nooit
grappig.

Marcel Snijder

Verliezen van je tafeltennisrivaal, is nooit
grappig!

Op een camping staan waar iemand al 13
jaar tafeltennist en dus altijd 2e worden op de
toernooien daar, is nooit grappig.

Erik

Het zou nooit grappig zijn als de “Toekomst
Meppers” afgeserveerd wordt!

Chris Wenneker

Wederom zijn de tafeltennis-nooit-grappigs van de partij. Ik wil de inzenders bedanken voor
hun tt-nooit-grappigs en zou zeggen ga zo door. Weet je (nog) een tt-nooit-grappig, geef

deze dan door via de website. En als je niets te binnen 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.Lees maar in het verslag van Albert ten Hoopen over de
voorjaarscompetitie. Gebruik onderstaande ter inspiratie en verzin een leuke ‘tt-nooit-grappig’.

Marcel Snijder
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Verslag competitie voorjaarsseizoen ’06 (1)

Veel kommer en kwel waren de kenmer-
k e n

van de afgelopen voorjaarscompetitie.
Natuurlijk, team 4 nam revanche voor het net
gemiste kampioenschap in het voorgaande
seizoen door nu wel het kampioenschap
binnen te halen met een recordaantal punten.
Maar veel meer dan een beetje de pijn
verlichten deed het niet. Want na dit seizoen
hebben we geen damesteam meer in de
competitie. Ondanks de goede prestatie die
ze hebben neergezet, bleven de dames bij
hun besluit niet meer terug te keren op
landelijk niveau. En dat is een geweldige
aderlating. Even mochten we opgelucht
adem halen doordat we aan extra degradatie
waren ontsnapt, helaas duurde dat maar een
dag, na die verheugende mededeling van de
competitieleider kregen we alsnog de domper
dat de teams 5 en 6 middels een vierde
plaats, alsnog de komende najaarscompetitie
hun heil in een klasse lager moeten zoeken.
En we hadden aan de teams 2, 3, en 7 toch
al ons portie aan degradanten in huis, het
bracht het aantal teams dat een stap terug
moet doen op 5 en dat is nooit grappig om
maar eens een gevleugelde zin
uit onze Toekomst uitdrukkingen
te gebruiken. En naast deze
gedeelde smart was er ook nog
een hoop ellende in het
persoonlijke vlak omdat het
blessure spook regelmatig onze
competitiespelers een bezoek
bracht. Zo kwamen Reinier
Paetzel, Marlies Fleming,
Ronald Swaters, Ben Klein
Teeselink, Linda Spruit, Patrick
van Laarhoven, en Chris
Wenneker amper aan spelen toe
vanwege vervelende en lang-
durige blessures. Geen van
allen zijn ze nog niet volledig
hersteld, een aantal is op de
goede weg, in ieder geval
wensen we ze langs deze weg
nogmaals een spoedig en

volledig herstel toe.
Eerste plaats
Er waren eerste plaatsen voor heren 1 en
team 4. Heren 1 deed dat in de degradatie-
poule daarin kwamen ze terecht via een 4e
plaats in de reguliere competitie, en daarmee
kwamen ze 4 punten tekort op AA-Drink/FVT.
Dat was jammer want in de degradatiepoule
waren ze heer en meester. Vrij gemakkelijk
werden ze hierin dus 1e met en voorsprong
van 10 punten, daar waar ze met 3 punten
voorsprong deze poule aanvingen. Gert
Kobes was bijna ongenaakbaar, maar ook
Jonah speelde verrassend sterk. Maar de
mooiste wedstrijd was misschien wel de
laatste single wedstrijd die Remy Beelen op
dit niveau speelde tegen Unicum. Het was een
mooi afscheid, zeker omdat hij later ook nog
van zich deed spreken in het dubbel. Het
volgende seizoen zal het Leidse Scylla er
weer bij zijn. We gokken erop dat de onzen
gaan spelen om de derde plaats. Het zal voor
onze club een historisch moment zijn als we
via de derde plaats de play-off’s bereiken.
Met en record aantal punten van 81 behaalde
het vierde team het kampioenschap in de 2e

Het enige kampioensteam, gehuldigd op de
seizoensafsluitavond in Caribische sferen.
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Verslag competitie voorjaarsseizoen ’06 (2)

klasse poule 1. Het team van Frans Snijder,
Henri Wittenberg en Jan Voelman was onge-
naakbaar. Ook dit seizoen bleef het team
ongeslagen, net als het vorige en ze hebben
sinds 1 mei vorig jaar geen wedstrijd meer
verloren. Jan Voelman was met 96% niet allen
de sterkste speler in zijn team maar werd
tevens de speler met het hoogste percentage
van onze vereniging (zie foto vorige pag.).

Tweede plaats
Slechts 1 team werd tweede in de competitie
en dat was team 14 met in de gelederen Wim
Voelman, Jeroen Hoffman, Joop Stokvisch en
Wim Wilgenhof. Heel even dachten we dat
vader Wim zijn zoon Jan naar de kroon zou
steken daar waar dit het hoogste percentage
betreft maar Wim bleef uiteindelijk steken op
een toch geen kinderachtig percentage van
79%. Met zijn 19 overwinningen legde hij wel
de basis voor deze mooie tweede plaats. En
als beloning mag dit team de komende
najaarscompetitie in de vierde klas uitkomen.
Dit komt omdat ons huidige vierde klas team
niet meer als zodanig in actie komt en deze
plaats dus vrij komt.

Derde plaats
Vier teams beëindigden de competitie op de
derde plaats. In de derde klas was dat de
Toekomst 8. Slechts 4 wedstrijden kwam het
team in zijn sterkste opstelling achter de tafel.
En van de overige 6 wedstrijden moest het
team ook nog 2x met twee personen
uitkomen. Dit had allemaal te maken met de
ziekte van Marlies Fleming, was het team
volledig geweest dan hadden ze beslist
meegedaan om de titel. Remco Verwoert
speelde alles en haalde een heel goed
percentage van 80%. Richard Otten en
Marlies Fleming bleven steken op respec-
tievelijk 48% en 60%. Het volgende seizoen
krijgt ook dit team versterking van Kees Jan
Snijder, we denken dat ze dan wederom voor
het kampioenschap gaan.
Team 10 stond halverwege de competitie nog
bovenaan in de derde klas poule 3. En dat

was erg verrassend want aan het eind van
elke poule is het weer opgelucht adem halen
wanneer het team zich weer heeft gehand-
haafd in de derde klas. Maar dit seizoen was
het dus anders. Die eerste plaats konden ze
dus niet handhaven, ook de tweede was te
hoog gegrepen maar ze mogen een tijdje met
de borst vooruit lopen want met die derde
plaats hebben ze iets heel moois neergezet.
Erg mooi is dat ze elkaar wat sterkte betreft
weinig ontlopen, de percentages van Jan
schrijver, Henk Emsbroek en Arend Horstman
liggen bij alle drie tussen de 63% en 54% .
Ook team 12 deed het in de vierde klasse
goed. Met name Nico Horstman scoorde met
71% uitstekend, hij mag het straks in de derde
klas proberen. De score van Bartho viel
tegen. Met 43% won hij slechts een potje
meer dan Fred Moespot en Henk Fransen Die
deden het overigens verdienstelijk met 38%
en 33%. Voor Bartho was dit zijn laatste
seizoen, ongetwijfeld was zijn lage percen-
tage te wijten aan het ontbreken van inspiratie.
Jammer, want ook Bartho was in zijn goede
doen, mogelijk tot de derde klassers toege-
treden. Henk Franssen gaat een klasse lager
spelen en daar krijgen ze een hele goeie aan
hem en ook Fred Moespot stopt. Dit team ver-
dwijnt dus helemaal van het toneel en dat is
de reden dat team 14, zoals eerder genoemd,
volgend seizoen vierde klas mag spelen.
Team 18 en 19 deden in de zesde klas niet
veel voor elkaar onder. Maar team 19 haalde
wel een betere ranking door 7 winstpunten
meer te halen uit hetzelfde aantal gespeelde
wedstrijden. Had team 18 die 47 punten
behaald, die team 19 wel haalde, dan was
team 18 kampioen geworden. De teams in
de klasse waarin team 18 speelde waren dan
ook bijna gelijkwaardig aan elkaar. Tussen
nummer 1 en de nummer laatst zaten maar
9 punten. Henk Brinkerink deed het heel goed,
met 3 verliespartijen eindigde hij op 83%.
Maar Albert Enterman deed daar niet veel voor
onder. Hij verloor er maar 1 meer maar
speelde ook een wedstrijd meer dan Henk.
Albert eindigde tenslotte op 67%. Lienke
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Freriks en Marieke Enterman wonnen 5 en 2
partijen en eindigden op 28% en 17%. De
sterkste speler in team 19 was Guus Fischer.
Hij speelde alle wedstrijden, verloor 6 partijen
en eindigde ook op 83%. Jan Wissink en Henk
Sloesarwij hielden elkaar wat het percentage
betreft keurig in evenwicht, Henk speelde 53%
en Jan moest het met 1% minder doen. De
25% die Chris Schuiling speelde was heel
verdienstelijk, Chris speelt elk seizoen beter
dan het seizoen daarvoor, we zijn erg
nieuwsgierig hoe lang hij dit vol kan houden.

Vierde plaats
We komen zo langzamerhand in de buurt van
de plaatsen die consequenties kunnen
hebben en waarmee je dus kunt degraderen.
Normaal is deze plek wel safe, dit seizoen
dus niet en zaten we met twee teams in de
hoek waar deze klappen werden uitgedeeld.
Het overkwam onze beide tweede klas
teams. Beide teams hebben nooit uitzicht
gehad op een hogere positie dan die vierde.
De afstand die de teams hadden op de
nummers 3 in hun poule was groot, bij de
Toekomst 5 bedroeg die 15 punten, bij de
Toekomst 6 bedroeg de achterstand op de
nummer drie 11 punten. En uiteindelijk waren
ze hiermee in de ranking van alle nummers 4
uit de 2e klaspoules de twee teams met het
minste aantal punten. Deze degradatie kwam
als een koude douche op ons bordje terecht.
Bovendien, beide teams beschikken over
ijzersterke kopmannen. Bij team 5 was dat
Ferdinand van Hilst met 80% vanwege 24
gewonnen partijen. Bij team 6 deed Guido van
Zwieten het nog beter, ook Guido won er 24,
maar speelde een wedstrijd minder dan
Ferdinand. Guido gaat zeker een klasse hoger
spelen, voor het nieuwe team van Ferdinand
is dit nog even de vraag. Maar uit het feit dat
beide spelers meer dan de helft van de punten
bijeen sloegen moge duidelijk zijn dat de
overige spelers dit seizoen het niveau van de
tweede klas niet aan konden. Johan Heijink,
Wim Klein Baltink en Henk Stegeman speel-
den allemaal in de buurt van de 20%, Reint

Broeke maar vooral Bram Ebskamp deden
het goed, 33% in de tweede klas is best goed.
Die moeten dus tevreden terug kijken. Maaike
Krikke speelde maar 1 wedstrijd.
Dezelfde Maaike Krikke komen we nog een
keer tegen en wel in het damesteam. Ook
met dit team eindigde ze op de vierde plaats,
dat had verder geen consequenties, ware het
niet dat het team zelf stopt als damesteam.
Maar ook hier speelde Maaike maar 2 wed-
strijden en dat is te weinig om er conclusies
aan te verbinden. Dat kunnen we wel bij
Marian van der Velden en Sandra Bouck. Zij
sleepten het team er doorheen, beiden
hadden aangegeven niet alles te willen en
kunnen spelen, beiden moeten werken op
zaterdag maar uiteindelijk speelde Marian
alles en miste Sandra maar 1 wedstrijd . Toen
Marjolein en Marlies wegens ziekte halver-
wege de competitie weg vielen namen zowel
Sandra als Marian hun verantwoording en
speelden de competitie uit. Op deze plaats
daarvoor nogmaals een woord van dank aan
beide dames. Dat geldt zeker ook voor
Marjolein. Ze speelde uiteindelijk nog 6 wed-
strijden, was er de laatste 2 wedstrijden weer
bij, het was allemaal niet top maar ook
Marjolein wilde het team niet in de steek laten.
Het team heeft dus ondanks alles toch die
vierde plaats behaald, heel lang dachten we
dat er nog iets meer in zou zitten, maar die
vierde plaats is gezien de omstandigheden
keurig. Marian was dit seizoen de sterkste,
de overige dames volgden goed, Sandra is
misschien wel degene die van alle competitie-
spelers de meeste partijen in vijf games
moest spelen en die vervolgens vaak op het
nippertje verloor, en Marlies speelde maar drie
keer en daarin haalde ze niet het niveau dat
we van haar gewend zijn. Sandra speelde ook
nog in team 9 en daarin was ze met 83%
spekkoper in dit team. Ze bleef daarmee haar
teamgenoten ruim voor, uitgezonderd Irene
Faber, die bleef ongeslagen maar ook hier
geld, dat ze maar 1 wedstrijd speelde en uit
haar percentage mogen we dan ook geen
conclusies trekken. De overige spelers

Verslag competitie voorjaarsseizoen ’06 (3)
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ontliepen elkaar niet veel. Mirko Egbers
sprong er met 48% een beetje bovenuit maar
niet iedereen speelde tegen de zelfde tegen-
stander. Dat deden Ellen Simmelink en Rino
Knippen wel, ondanks dat ze het moeilijk had-
den in deze poule, hebben we er vertrouwen
in dat het volgende seizoen leuker en daarom
beter gaat verlopen. Beiden blijven dus ge-
woon in de derde klas.

Vijfde plaats
Liefst 4 teams eindigden op de vijfde plaats,
en vaak is dat een plaats die degradatie
betekent. Dat er dus uiteindelijk maar 1 team
degradeert mag een meevaller worden
genoemd. Maar dit is wel team 2 en juist
daarvan hadden we gehoopt dat ze zich
zouden handhaven in de hoofdklasse. Ze
bleven ook lang in de race om zich te hand-
haven, maar uiteindelijk legden ze in de drie
laatste wedstrijden het loodje. Toch waren de
percentages heel behoorlijk Tom Bleumink
scoorde zelfs met 63% heel erg goed. De
52% van Paul van de Weerthof was ook
voldoende, Frans Helmich scoorde 38%,
voldoende voor de derde speler zodat we
moeten concluderen dat de 4 keer dat het
team met een invaller moest spelen
uiteindelijk fataal is gebleken. De 5e plaats
voor team 11 had geen vervelende
consequenties. De percentages van Erwin
Driessen, Joop van Laarhoven, Jacques van
Rijswijk en Jan Bouwmeester lagen ook wel
in de lijn der verwachtingen, ze bleven 4x te
sterk voor een tegenstander, het is allemaal
wel ok. Team 13 boekte ook vier overwin-
ningen, maar ook voor Cor ten Bokkel, Alie
Hofland en Wim Brinkerink was dit ook al niet
genoeg om van de voorlaatste plaats weg te
blijven. Wim Brinkerink speelde (voorlopig)
zijn laatste wedstrijd en liet een uitstekende
indruk achter. Hij scoorde 56%. Daar bleven
Cor ten Alie iets bij achter, ze scoorden ieder
33%. De Toekomst 15 kende een bar slechte
start. De eerste 5 wedstrijden gingen allemaal
verloren, daarna herstelde het team zich en
wist zowaar Shot ’78 nog ruim onder zich te

houden, sterker nog, 2 puntjes meer en ze
hadden nog een plek hoger gestaan. Maar de
vijfde klas plek hebben ze mooi behouden.
Misschien dat voordat de competitie weer
begint een beetje trainen voor Hans van der
Lande en Harry Albers helpt. Zij scoorden
allebei in de 30%. Rob Jorritsma traint wel
veel. Wellicht dat dit van invloed was op zijn
mooie percentage van 67% .

Laatste plaats
Last but not least, de rode lantaarndragers. 3
teams eindigde als laatste in de voorjaars-
competitie en dat waren de teams 3, 7 en 16.
Voor team 4 was het doek eigenlijk na 5
wedstrijden al gevallen. Het waren allemaal
nederlagen en de wetenschap dat ze 2 teams
onder zich moesten houden maakte hand-
having tot een illusie. Het ziet er natuurlijk ook
niet goed uit als je in een viermansteam 10x
een invaller op moet stellen. En natuurlijk
kwam dat door de blessures van Ben Klein
Teeselink en Patrick van Laarhoven.
Overigens, ook Jos verscheen maar 5x achter
de tafel en waar we in de aanhef spraken van
kommer en kwel, stond team 3 daar dit
seizoen model voor. De percentages spreken
ook boekdelen, Roland Voppel scoorde 19%,
Ben Klein Teeselink 11% en Jos Zonneveld,
Marcel Snijder en Patrick van Laarhoven
scoorden niet of kwamen niet in actie.
Voor team 7 was de kennismaking in de
tweede klas van korte duur. Het zoet van de
overwinning werd nimmer geproefd, het enige
wat Jochem Veldmaat, Jan Schoolderman.
Wim Leidekker en Roland van Mourik konden
uitrichten, was zich met hand en tand verzet-
ten tegen weer een nieuwe nederlaag. Maar
ze bleven ongelofelijk positief, steeds weer
dachten ze het lek boven te hebben, ongelo-
felijk positief en bijzonder strijdvaardig werd
elke tegenstander tegemoet getreden, het
mocht allemaal niet baten. Het spreekt vanzelf
dat de percentages ook niet mee vielen. Jan
was weer eens de beste met 37%, Ronald
bleef steken op 27%, Jochem moest met
17% genoegen nemen en Willem wist niet
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tot winst te komen.
Het was eigenlijk niet echt de laatste plaats
maar eigenlijk een gedeelde vijfde plaats
waarmee team 16 in de 5e klas de competitie
beëindigde. En ook hier een uitstekend slot.
De laatste drie wedstrijden werden gewonnen
of gelijk gespeeld, en die eindsprint mogen
ze het volgende seizoen voortzetten in
dezelfde klasse. Linda Spruit, Jacqueline Vos
en Mario Vruggink gaven elkaar geen duim-
breed toe. Jacqueline en Mario speelden ieder
8 wedstrijden en eindigden op 46% Linda
speelde door ziekte slecht 3 wedstrijden,
maar Jochem Beijer debuteerde uitstekend
bij de senioren. Niet alleen door alles te spelen,
maar zijn eindsprint was indrukwekkend. En
dat verklaarde ook de sterke eindsprint van
dit team. Hij eindigde op 30%. Op zich niet
zo indrukwekkend, maar voor een speler die
voor het eerst senior speelt niet slecht.

Invallers
We hebben het in het begin al genoemd, het
seizoen werd gekenmerkt door veel ziektes
en blessures. Liefs 37 keer moest gebruik
worden gemaakt van een invaller uit een
ander team. En dat is ongekend veel. Team
15 wat bestond uit Harry Albers, Hans van
der Lande en Rob Jorritsma speelden alles.
Maar ook team 12 (Jan Schoolderman,
Jochem Veldmaat, Ronald van Mourik en

Wim Leidekker), Team 14 (Wim Voelman,
Joop Stokvisch, Jeroen Hoffman en Wim
Wilgenhoef) hoefden nimmer op zoek naar
een invaller, en we hebben nog een team die
daar van verschoond bleven en dat was team
19 en dat bestond uit Guus Fischer, Jan
Wissink, Henk Sloesarwij en Chris Schuiling.
We moeten er maar vanuit gaan dat zoveel
pech je maar zelden overkomt. Maar het heeft
zeker invloed gehad op het verloop van de
competitie.

Boetes
Over een heel seizoen dus de najaars- en
voorjaarscompetitie 2005/2006hebben we bij
de senioren met 20 teams 2 keer een boete
van 3,50 euro gekregen. Dat is weinig maar
toch nog te veel. Het invullen van de wedstrijd-
formulieren moet veel zorgvuldiger kunnen.
Bijna wekelijks haalde Henk er fouten uit of
was niet alles ingevuld. En ook lagen de
formulieren niet altijd op zaterdagmorgen in
de bus. Daar moesten we dan weer achter-
aan, kortom jullie kunnen door wat zorgvul-
diger met de formulieren om te gaan ons veel
werk besparen. Laten we dat nu eens
afspreken. Is dit verslag niet voor niets
geweest.

Namens de Technische commissie,
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tafeltennis

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
R. Verwoert (advertenties clubblad) 06-53429656
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

Wedstrijdsecretariaat:
H. Albers (sen. regio en afdeling) 0573-256867
H. Brinkerink  (sen. landelijk) 0573-254676
J. Vos (jeugd) 06-41735882
W. Voelman (ondersteuning) 0573-252659
A. ten Hoopen (ondersteuning) 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

Technische Commissie:
Vacante functies

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
L. van Alen 0573-253181
R. van Alen 0573-253181
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Jarigen

Ledenmutaties

Marian v/d Velden
Bartho van Wel
Maaike Krikke
Wim Brinkerink

Nieuwe leden:

Jeugd

Per 1 april:
Kim Herold
Ida Gerhardsingel 76
7207 CP Zutphen
Geboren: 14-03-1992
Tel: 0575 -527792

Senioren

Per 1 september:
W.L. Chung (Wai-lung)
Operastraat 57
7534 EH Enschede

J.A.W. Bosman (Jelle)
Oudegoedstraat 14
7413 EG Deventer

Verhuisd:

Reint Broeke
Molenstraat 16 D
7241 AE Lochem
0573-253652

Opzegging lidmaatschap:

Jeugd

Per 1 juli:
Bram Wassink
Christiaan van der Molen
Jordi van der Molen
Pim Boersma

Senioren

Per 1 juli:
Marjolein de Boer
Marieke Enterman
Wim Leidekker
Jacques Rijswijk

Senioren

Juni 2006
Y.M.L. Beening 1-6
M.P. Snijder 3-6
H.B. Renskers 9-6
H.J. Vels 10-6
T. Bleumink 11-6
E. Bos 16-6
M. Buil 19-6
A.M. Bouwmeester 20-6
J.W.S.A. Osterloh 25-6
T. Leemkuil 26-6
B.J.G. Klein Teeselink 28-6
P.W. van de Weerthof 28-6

Juli 2006
G. Simon 3-7
H. Franssen 5-7
R.P. Swaters 10-7
J.T.A. Mullink 17-7
Q.J. Hoffman 18-7
F.N. Moespot 18-7
S. Bouck 23-7
U. van Beek 27-7

Augustus 2006
B.B. Fleming 1-8
T. Lens 11-8

K.J. Snijder 11-8
G. Bleumink 13-8
A. Vels 13-8
R. Broeke 15-8
E. Simmelink 18-8
J. van Laarhoven 21-8
L.J.T. Bannink 23-8
G.J. Voelman 23-8
R.K. Voppel 25-8
M.C. Wendersteyt 25-8
M. Willems 27-8
M.D. van der Zee 27-8
J.G.B. van de Lande 28-8
P. Chung Yung Pan 29-8
G.W. de Groot 29-8
D.H. Molenaar 30-8

September 2006
G. Alting 1-9
J.B. Wijnhoud 4-9
G.C. Vels-Welbergen 8-9
C. Wenneker 12-9
H.W.M. Steg 13-9
E.G. Freriks 17-9
P. van Laarhoven 21-9
M. Fleming 23-9
E. Driessen 24-9
J. Kahn 25-9

B.M. van Wel 25-9
A. Pater 28-9
F.W.H.M Helmich 30-9
G.J. Post 30-9

Jeugd

Juni 2006
L. Wassink 1-6
G.T. van Zwieten 12-6
J.R. de la Court 27-6
A. Goossens 13-6
K. Kamma 14-6

Juli 2006
M Dagdelen 18-7
G. Kamphuis 19-7
E.  Herkert 27-7
E.J. Pater 22-7

Augustus 2006
J.M.  Roelofs 15-8
J. Wendersteijt 18-8
R. Columbro 30-8

Septemer 2006
L.D.P. Zimmerman 10-9
I. Schoot 24-9
D.H.M. van Alen 26-9
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Eindstanden voorjaarscompetitie senioren (1)

Landelijk

Heren team 1 Eredivisie Persoonlijke resultaten

Degradatiegroep Play-off’s degradatiegroep
De Toekomst 1 10 - 37 J. Kahn   6   5   83%
Bergeijk 1 10 - 30 G. Kobes   4   3   75%
SKF 1 10 - 24 H. van Spanje   6   2   33%
Unicum 1 10 - 19 R. Beelen   2   1   50%

R. Paetzel   0   0     0%

Unicum is rechtstreeks gedegradeerd naar de 1e divisie en in de degradatie/promotiewedstrijden
heeft SKF 1 zich ten koste van Bultman/Smash ’70 gehandhaaft in de eredivsie. Echter Torenstad
heeft zich zoals bekend teruggetrokken uit de eredivisie. De werkgroep eredivisie heeft de
opengevallen plaats in de eredivisie toegewezen aan Bultman/Smash ’70, omdat dit team
aankomend seizoen in gezien de teamsamenstelling het sterkste team heeft t.o.v. andere
kandidaatteams (Unicum, Branderstad, Pecos en Remerij).

Dames team 1 3e divisie - groep 4 Persoonlijke resultaten

Panningen'74 1 10 - 70 M. van Velden 29 11   61%
Bonnema/westa 2 10 - 60 M.L. Boer 18 10   56%
Sethone 1 10 - 59 S. Bouck 26 10   38%
De Toekomst 1 10 - 52 M. Fleming   8   3   38%
JCV 2 10 - 42 M. Krikke   6   2   33%
DTS 1 10 - 17 E. Simmelink   0   0     0%

Afdeling Oost

Team 2 Hoofdklasse - poule 1 Persoonlijke resultaten

Flits 2 10 - 69 T. Bleumink 24 17   63%
De Trefhoek 1 10 - 58 P.W. van de Weerthof 27 14   52%
H.T.T.V. 1 10 - 57 F. Helmich  21   8   38%
Blauw-Wit 2 10 - 47 R.P. Swaters   6   1   17%
De Toekomst 2 10 - 44
De Brug 1 10 - 25

Team 3 Hoofdklasse - poule 2 Persoonlijke resultaten

Blauw-Wit 1 10 - 69 R.K. Voppel 27   5   19%
D.T.S. 1 10 - 69 B.J.G. Klein Teeselink 18   2   11%
Trias 2 10 - 37 J. Zonneveld 15   0     0%
FITTACC/Emmeloord1 10 - 35 M.P. Snijder   0   0     0%
Flits 3 10 - 21 P. van Laarhoven   0   0     0%
De Toekomst 3 10 -   8
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Eindstanden voorjaarscompetitie senioren (2)

Regio IJsselstreek

Team 4 2e klasse - poule 1 Persoonlijke resultaten

De Toekomst 4 10 - 81 G.J. Voelman 27 26   96%
De Brug 5 10 - 59 H. Wittenberg 30 25   83%
Trias 6 10 - 58 F.P. Snijder 30 22   73%
Wijk 16 2 10 - 49
Futura 1 10 - 31
Torenstad 4 10 - 22

Team 5 2e klasse - poule 2 Persoonlijke resultaten

Swift (D) 3 10 - 77 F. van Hilst 30 24   80%
Warnsveld 1 10 - 62 M. Krikke   3   2   67%
Torenstad 3 10 - 57 J.R. Heijink 15   4   27%
De Toekomst 5 10 - 42 W.J. Klein Baltink 30   6   20%
MTC 1 10 - 40
Overa 1 10 - 22

Team 6 2e klasse - poule 3 Persoonlijke resultaten

Gelvandria 1 10 - 81 G.T. van Zwieten 27 24   89%
DTTC 1 10 - 58 B. Ebskamp 30 10   33%
Olst 2 10 - 56 R. Broeke   9   3   33%
De Toekomst 6 10 - 45 H.J. Stegeman 21   4   19%
De Brug 6 10 - 41
Warnsveld 2 10 - 19

Team 7 2e klasse - poule 4 Persoonlijke resultaten

De Veluwe 4 10 - 68 J.B.H. Schoolderman 27 10   37%
De Brug 4 10 - 62 R.J. van Mourik 30   8   27%
Overa 2 10 - 56 J. Veldmaat 30   5   17%
De Lieverdjes 1 10 - 50 W. Leidekker   3   0     0%
Olst 3 10 - 40
De Toekomst 7 10 - 24

Team 8 3e klasse - poule 7 Persoonlijke resultaten

De Brug 12 10 - 48 R.E. Verwoert 30 24   80%
Shot '78 1 10 - 44 M. Fleming 15   9   60%
De Toekomst 8 10 - 33 R. Otten 27 13   48%
Trias 8 10 - 30
Gorssel 1 10 - 14
Gelvandria 4 10 - 11
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Eindstanden voorjaarscompetitie senioren (3)

Team 9 3e klasse - poule 1 Persoonlijke resultaten

Holten 2 10 - 77 I.R. Faber   3   3 100%
Swift (D) 5 10 - 61 S. Bouck 12 10   83%
DSC 1 10 - 56 M. Egbers 21 10   48%
De Toekomst 9 10 - 40 M. Knippen 27   8   30%
De Lieverdjes 3 10 - 34 E. Simmelink 27   6   22%
Trias 10 10 - 32

Team 10 3e klasse - poule 3 Persoonlijke resultaten

Swift (D) 6 10 - 66 J. Schrijver 24 15   63%
De Brug 8 10 - 57 H. Emsbroek 30 17   57%
De Toekomst 10 10 - 53 A. Horstman 24 13   54%
Wijk 16 4 10 - 46
Gelvandria 3 10 - 41
Shot '78 2 10 - 37

Team 11 3e klasse - poule 2 Persoonlijke resultaten

Swift (D) 4 10 - 31 E. Driessen 24 15   63%
De Brug 11 10 - 30 J. van Laarhoven 21 11   52%
Trias 11 10 - 27 J. Rijswijk 18   5   28%
Warnsveld 3 10 - 26 J. Bouwmeester 21   2   10%
De Toekomst 11 10 - 22
De Lieverdjes 5 10 - 24

Team 12 4e klasse - poule 8 Persoonlijke resultaten

Olst 6 10 - 81 N. Horstman 24 17   71%
MTC 3 10 - 55 B.M. van Wel 21   9   43%
De Toekomst 12 10 - 44 F.N. Moespot 21   8   38%
Gelvandria 9 10 - 42 H. Franssen 21   7   33%
DTTC 3 10 - 40
De Lieverdjes 6 10 - 38

Team 13 5e klasse - poule 1 Persoonlijke resultaten

De Brug 19 10 - 71 G.W. Brinkerink 27 16   59%
Trias 16 10 - 56 J.C. ten Bokkel 30 10   33%
Gelvandria 13 10 - 53 A. Hofland-Franssen 30 10   33%
DTTC 5 10 - 48
De Toekomst 13 10 - 42
Wijk 16 11 10 - 30
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Eindstanden voorjaarscompetitie senioren (4)

Team 14 5e klasse - poule 4 Persoonlijke resultaten

ABS 4 10 - 74 W.J. Voelman 24 19   79%
De Toekomst 14 10 - 56 J.J.J. Hoffman 18 11   61%
Swift (D) 13 10 - 54 J. Stokvisch 24 13   54%
De Veluwe 10 10 - 46 W. Wilgenhof 24   8   33%
Trias 19 10 - 44
Gastec 3 10 - 26

Team 15 5e klasse - poule 7 Persoonlijke resultaten

Wijk 16 6 10 - 78 R.B. Jorritsma 30 20   67%
De Veluwe 9 10 - 59 J.G.B. van de Lande 30 11   37%
Gelvandria 11 10 - 53 H.B. Albers 30   9   30%
DSC 3 10 - 41
De Toekomst 15 10 - 39
Shot '78 6 10 - 30

Team 16 5e klasse - poule 5 Persoonlijke resultaten

Swift (D) 12 10 - 75 M. Vruggink 24 11   46%
Futura 5 10 - 56 J.B. Vos 24 11   46%
ETTV 4 10 - 52 M.M. Spruit   9   4   44%
Wijk 16 8 10 - 43 J. Beijer 30   9   30%
De Toekomst 16 10 - 37
Gorssel 3 10 - 37

Team 17 6e klasse - poule 1 Persoonlijke resultaten

ETTV 5 8 - 61 E. Eilers-Kraan 15 11   73%
Ugchelen 4 8 - 60 R. Brand 21 10   48%
Olst 9 8 - 43 G. Zeelte 21   4   19%
De Toekomst 17 8 - 34 C. Wenneker   3   0     0%
Trias 20 8 -   2

Team 18 6e klasse - poule 2 Persoonlijke resultaten

Gorssel 4 8 - 46 H. Brinkerink 18 15   83%
Overa 5 8 - 41 A. Enterman 21 14   67%
De Toekomst 18 8 - 40 E.G. Freriks 18   5   28%
De Brug 20 8 - 38 M. Enterman 12   2   17%
Ugchelen 5 8 - 35

Team 19 6e klasse - poule 3 Persoonlijke resultaten

Gelvandria 16 8 - 61 A.C. Fischer 24 20   83%
Wijk 16 12 8 - 56 J.W. Wissink 15   8   53%
De Toekomst 19 8 - 47 H. Sloeserwij 21 11   52%
MTC 5 8 - 24 C.J. Schuiling 12   3   25%
Swift (D) 17 8 - 12
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Indeling teams najaarscompetitie 2006 (1)

We zijn eruit. De teamsamenstelling was
ook dit keer een hele klus. Er is heel

wat gesleuteld om een voor iedereen
aanvaardbaar compromis te bereiken,
uiteindelijk kwamen we er wel uit, maar het
wordt steeds lastiger en het moment lijkt niet
meer ver weg dat we gewoon op percentage
gaan indelen en steeds minder rekening
kunnen houden met allerlei individuele
wensen. Maar er waren ook team die ons de
helpende hand toestaken als we een speler
in een team onder moesten brengen.
Derhalve toch veel dank, in het bijzonder die
leden die ons daadwerkelijk hielpen een
passende oplossing te vinden.
Het aantal teams is met 2 verminderd, hadden
we het afgelopen seizoen nog 20 teams in
de competitie, nu zijn dat er 18. Heel erg
jammer is dat we geen damesteam meer op
de been kunnen brengen. Voor 1 team is er
heugelijk nieuws, zij promoveren naar de 4e
klas zonder het daarvoor noodzakelijk
kampioenschap te behalen. Maar over het
algemeen zijn de komende klasse indelingen
weinig verheugend. Onze beide
hoofdklassers zijn weer terug in de afdeling
en als klap op de vuurpijl kregen we ook nog
vanuit de tweede klas twee extra
degradatieplaatsen toegewezen. Waarbij de
balans bij de klasse indeling ver is te zoeken.
We gaan uitkomen met 1 team in de
eredivisie, 3 teams in de 1e klas, geen enkel
team in de tweede, 5 teams in de derde klas,
1 team in de vierde, 4 teams in de 5e klas en
4 teams in de 6e klas.
Drie nieuwe spelers hebben zich aangediend,
Jelle Bosman en Wai Chun Ling gaan spelen
in het eerste team, Gerda Post doet dat in
team 18. Behalve de genoemde 3 spelers
hebben we ook nog 3 herintreders, te weten
Kees Jan Snijder, Bart Ebskamp en Esther
Wissink. En natuurlijk hopen we dat ze
allemaal een leuke tijd tegemoet gaan en op
sportieve wijze de strijd zullen aangaan. Met
de aan ons toegewezen klassen zal dat niet
voor alle teams zijn weggelegd. Sportief zal
het nog wel gaan, de strijd zal voor de teams

2 en 5 zal ver te zoeken zijn. Team 2 zal uit
moeten komen in de 1e klas, team 5 in de
derde. Om die reden hebben we voor team 2
een 3e divisie plek aangevraagd en hopen we
dat team 5 de plek van team 2 in de 1e klas
mag innemen. Als dat lukt zijn we helemaal
tevreden en kijken we met spanning uit naar
het begin van de najaarscompetitie. Dat zullen
we anders doen dan tot nu het geval was.

Inmiddels zal het iedereen wel duidelijk zijn
dat we stoppen als TC-lid en ik dus ook als
wedstrijdsecretaris. We hebben dat 1,5 jaar
geleden al aangegeven, zijn nog een jaartje
doorgegaan, omdat een opvolger toen nog ver
te zoeken was. Helaas voor ons is dat nog
steeds niet veranderd. Maar het bestuur is
druk bezig, al lopen ze daarbij geregeld tegen
een muur. Het is toch te hopen dat ook de
jongeren onder ons gaan inzien dat er meer
van ze verlangd wordt dan alleen een potje
tafeltennissen. De grijze haren die de schoon-
maakploeg geregeld uit de bestuurskamer
moet vegen zijn echt niet alleen veroorzaakt
door zorgen waarmee dit bestuur en commis-
sies worden geconfronteerd. Het zijn ook de
haren van de ouderen bij wie de tand des tijds
is toegeslagen en die zo langzamerhand hun
pigment hebben ingeruild voor diepe rimpels.
Zo gaan die dingen, in de regel staat er dan
een jongere generatie op, die hun beurt
nieuwe ideeën hebben. Kortom: voor een
wisseling van de wacht zorgen. Maar bij onze
club schijnt dat niet zo te werken. En dat is
niet alleen jammer voor het bestuur en de
commissies maar kan op den duur het einde
betekenen van deze nu nog mooie en
springlevende vereniging.

Bijgaand treffen jullie de voorlopige team-
opgaven aan voor de najaarscompetitie 2006.
De namen die onderstreept zijn, zijn de
aanvoerders. Zij krijgen t.z.t. instructies hoe
we willen dat ze omgaan met het wedstrijd-
formulier. Maar wat we ook hebben vermeld,
is de licentieklasse waarin je het komende
seizoen uitkomt. Dit is belangrijk als je
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Indeling teams najaarscompetitie 2006 (2)

Naam Bondsnummer Licentie Telefoonnummer

Team 1 Eredivisie Zondag
Jelle Bosman 3622615 A 0570 - 634534
Jonah Kahn 3623611 A 020 - 6446206
Gert Kobes 3519804 A 0546 - 698068
Ron van Spanje 1311234 A 0578 - 576177
Wai-Lung Chung 3130749 B 053 - 4615411

Team 2  1e Klas (aanvraag 3e divisie) Vrijdag
Remy Beelen 2773007 B 0316 - 223582
Tom Bleumink 2993518 D 06 - 19336436
Paul v/d Weerthof 2827424 D 0573 - 254747
Frans Helmich 3007718 D 0575 - 511154

Team 3 1e klas Vrijdag
Ronald  Swaters 1963463 D 0573 - 253022
Marcel Snijder 2083729 D 070 - 3355351
Ben Klein Teeselink 2282470 D 0575 - 492648
Guido van Zwieten 3194832 E 0573 - 257823

Team 4 1e klas Vrijdag
Jan Voelman 2248808 E 0546 - 853001
Henri Wittenberg 1307667 E 0573 - 258184
Frans Snijder 2205931 E 0573 - 254961

Team  5 3e  klas (aanvraag 1e klas) Vrijdag
Jos Zonneveld 1732676 E 0573 - 257823
Roland Voppel 3623637 D 0547 - 351270
Ferdinand van Hilst 3132555 E 06 - 52012215
Sandra Bouck 2282488 D 0573 - 256420

toernooien gaat spelen. De telefoonnummers
zijn uit de ledenlijst maar kunnen inmiddels
zijn veranderd. We kunnen ons voorstellen
dat je liever een ander nummer vermeldt wilt
zien staan dan het bijgaande nummer. Geef
dit dan even door, en ook als het nummer niet
correct is. En tot slot de bondsnummers. Het
afgelopen seizoen de grootste oorzaak van
de fouten in het wedstrijdformulier. We hopen
met deze gegevens middelen te hebben
aangereikt om het voor ons allemaal nog

Voorlopige teamopgave najaar 2006 (1)

beter te laten verlopen. Print de lijst uit en
bewaar deze in je sporttas. Op die manier
heb je alle gegevens bij de hand, ook als je
een invaller moet zoeken. Rest ons nog
iedereen een fijne en zonnige vakantie toe te
wensen. Voorlopig gaan ook wij er ook maar
even tussenuit.

Namens de Technische commissie,

Albert ten Hoopen
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Naam Bondsnummer Licentie Telefoonnummer

Team 6 3e klas Vrijdag
Henk Stegeman 2248793 F 0573 - 453000
Reint Broeke 2083795 F 0573 - 253652
Patrick v. Laarhoven 2248743 E 06 - 40587725
Bram Ebskamp 3729726 F 0573 - 255985
Jochem Veldmaat 2921286 F 06 - 41838474

Team 7 3e klas Maandag
Jan Schoolderman 3007255 F 0573 - 252311
Ronald van Mourik 3554626 F 0545 - 274919
Nico Horstman 3061801 G 0575 - 517667

Team 8 3e klas Vrijdag
Marlies Fleming 2674091 C 06 - 40801055
Richard Otten 2083753 F 0573 - 258277
Remco Verwoert 3282106 F 0575 - 544726
Kees Jan Snijder 2318425 F 0573 - 254961

Team  9 3e klas Vrijdag
Mirko Egbers 2672366 F 0573 - 255373
Johan Heijink 3324089 F 0545 - 273367
Ellen Simmelink 2561646 D 0547 - 361904
Irene Faber 3007988 C 06 - 20030686

Team 10 3e klas Maandag
Henk Emsbroek 0963672 F 0573 - 253801
Jan Schrijver 0237924 F 0573 - 257744
Arend Horstman 0108052 F 0573 - 253837
Rino Knippen 2024296 F 0575 - 552551

Team 11 3e klas Maandag
Erwin Driessen 1909930 F 0573 - 471200
Joop van Laarhoven 2364646 F 0575 - 524067
Jan Bouwmeester 2623765 F 0573 - 252678
Wim Klein Baltink 3061885 F 0575 - 545472

Team 12 4e klas Maandag
Wim Wilgenhof 0813209 H 0573 - 251821
Jeroen Hoffman 2083779 H 0573 - 258859
Wim Voelman 1732642 G 0573 - 252659
Joop Stokvisch 3521160 H 0573 - 250991

Team 13 5e klas Maandag
Cor ten Bokkel 1956725 G 06 - 20069827
Alie Hofland-Fransen 1789819 D 0573 - 251216
Jochem Beijer 3282203 H 0573 - 253530

Voorlopige teamopgave najaar 2006 (2)
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Naam Bondsnummer Licentie Telefoonnummer

Team 14 5e klas Vrijdag
Harry Albers 2672374 H 0573 - 256867
Rob Jorritsma 3133420 G 0573 - 259193
Hans v/d Lande 1762697 H 0573 - 256458
Henk Franssen 3133967 G 0575 - 842745

Team 15 5e klas Vrijdag
Linda Spruit 3554579 D 0573 - 255373
Jacqueline Vos 3007734 D 06 - 41735882
Mario Vruggink 3324665 H 0573 - 251343
Henk Brinkerink 3521233 H 0573 - 254676

Team 16 6e klas Maandag
Jan Wissink 0222979 H 0573 - 252630
Henk Sloesarwij 0304462 H 0573 - 252580
Guus Fischer 1102685 H 0573 - 256501
Esther Wissink 2723248 D 0573 - 491310

Team 17 6e klas Vrijdag
Albert Enterman 3193585 H 0573 - 471266
Lienke Freriks 2772475 D 06 - 45354704
Chris Wenneker 2772344 H 0573 - 256260
Geert Zeelte 3519799 H 0573 - 257524
Bart Ebskamp 3729726 G 0573 - 255985

Team  18 6e klas Vrijdag
Erna Eilers - Kraan 2828226 D 0573 - 252703
Chris Schuiling 3007865 H 0573 - 258813
Gerda Post 3394571 D 0573 - 258448
Rob Brand 3624235 H 0573 - 257234

Afgemeld: Aangemeld:
Marian van der Velden Gerda Post
Jacques Rijswijk Jelle Bosman
Wim Leidekker Wai-Lung Chun
Fred Moespot Bart Ebskamp
Bartho van Wel Esther Wissink

Kees Jan Snijder

Voorlopige teamopgave najaar 2006 (3)

het laatste nieuws het eerst bij

WWW.LTTCDETOEKOMST.NL
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“Toekomstmoppers”

Waarom gaat een Belg als het koud is,
in een hoek staan?

Omdat het daar 90 graden is.

Mevrouw Abdalla komt haar zoon die in
Londen studeert 3 dagen bezoeken. Ze

komt erachter dat haar zoon samenwoont
met Vikki, een vrouwelijke kamergenoot.
Mevrouw Abdalla ziet hoe mooi Samir's
kamergenoot is.
Ze denkt dat ze een relatie hebben samen en
dit maakt ze nog nieuwsgieriger.
Samir kan de gedachten van zijn moeder
lezen en zegt: "Ik weet wat je denkt, maar ik
verzeker je, Vikki en ik zijn gewoon
huisgenoten."
Ongeveer een week later zegt Vikki tegen
Samir: "Sinds je moeder hier weg is, vind ik
met geen mogelijkheid de zilveren suikerpot.
Denk jij dat ze die heeft meegenomen?"
"Ik betwijfel het, maar ik zal haar e-mailen,
om zeker te zijn." Dus ging hij zitten en
schreef: "Liefste moeder, ik zeg niet dat je de
suikerpot uit mijn huis hebt meegenomen, en
ik zeg niet dat je ze niet hebt meegenomen.
Maar het blijft een feit ze weg is, sinds jij
vertrokken bent. Liefs, Samir"
Een paar dagen later, ontvangt Samir een mail
van zijn moeder: "Liefste zoon, ik zeg niet dat
je met Vikki slaapt en ik zeg niet dat je niet
met haar slaapt. Maar het blijft een feit dat als
zij in haar EIGEN BED sliep, ze de suikerpot
nu al wel gevonden zou moeten hebben.
Liefs, mama."

Een vrouw is het zat dat haar man iedere
avond dronken thuis komt en zegt tegen

een vriend van hem dat zij wil scheiden.
"Ach," zegt ie, "zo erg kan het toch niet wezen.
Geef hem nog 1 kans. Niet boos worden op
hem als hij dronken is, maar wees aardig,
misschien gaat ie zich daardoor wel schuldig
voelen en stopt ie daardoor met drinken."
De volgende avond komt die man weer thuis,
nou als een kogel zeg. Maar ze begint niet,
zoals gewoonlijk, tegen hem te schelden,
maar in plaats daarvan schenkt ze wat te

drinken voor hem in, pakt zijn pantoffels,
maakt zijn overhemd los en stelt hem op zijn
gemak. Op zwoele toon zegt ze:
"Wat denk je, zullen we lekker naar bed gaan?"
"Ja, laten we dat maar doen", zegt ie, "als ik
nu naar huis ga krijg ik toch maar bonje met
mijn vrouw!"

Op een avond loopt Harry zijn stamcafé
binnen en zegt:“Wim, geef me snel een

groot glas bier. Ik heb net ruzie gehad met
het vrouwtje."
"Oh ja?" zegt Wim. "En hoe verliep het deze
keer?"
"Toen het voorbij was," antwoorde Harry,
"kwam ze op handen en voeten bij me."
"Echt waar?" zegt Wim "Dat is verrassend!
En wat zei ze?"
"Ze zei: 'Kom nou maar onder dat bed
vandaan, schijterd!!!"

Er loopt een dom blondje een café binnen
en zegt: "18 bier"!!

De man achter de bar ziet dat het blondje
alleen is en vraagt: "Waarom 18 bier?"
Zegt het dom blondje: "Buiten staat een bord
met de tekst: Niet onder de 18!"

Mieke wou een brief aan oma schrijven
ze schreef: “Lieve oma, ik schrijf heel

langzaam, omdat ik weet dat u niet snel kan
lezen!!

Wat is jou familienaam?
Zshernotski-Scymbwwckuck.

Hoe schrijf je dat?
Met een streepje ertussen.

Er komt een Nederlander in België en ziet
twee Belgen. De één graaft een lange

geul en de ander gooit hem weer dicht.
De Nederlander: "Waarom doen jullie dat?"
Zegt één van de Belgen: "We leggen een
draadloze telefoon verbinding aan!!"

Wat doet een Feyenoorder als hij de
Champions League heeft gewonnen?

Playstation uit en slapen.
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Jeugdhoek (1)

Wensen Jeugdcommissie

Net zoals grote mensen hebben kleine
mensen ook wensen.

Sommige zijn snel gemakkelijk in te vullen en
andere moeizaam.

Wens 1:Jeugdbegeleiding tijdens de
competitie

Het betreft in totaal 20 wedstrijden. Er is een
reeks van 10 in het najaar 2006 en 10 in het
voorjaar 2007. Natuurlijk kan er per jeugdteam
met 2 personen de wedstrijdbegeleiding
geregeld worden. In totaal kost het dan wat
minder tijd per persoon. Onze voorkeur gaat
uit naar senioren die (wedstrijd)ervaring
hebben met tafeltennis en die tijd beschikbaar
wil stellen voor een bepaald jeugdteam per
reeks van 10 wedstrijden per competitie.
In het afgelopen seizoen hadden wij 6
jeugdteams en 3 daarvan hadden jeugdbege-
leiding door competitiespelende seniorleden
of een jeugdtrainer.
Wie geeft zich op als jeugdbegeleiding tijdens
de competitie?

Wens 2:Terugkoppeling wedstrijdtactiek
en competitiegedrag

Nu is het zo dat na een wedstrijd een ingevuld
wedstrijdformulier ingeleverd wordt bij het
wedstrijdsecretariaat jeugd. De wedstrijder-
varing van die dag zelf gaat grotendeels ver-
loren. Soms is er een mondelinge terugkop-
peling naar het wedstrijdsecretariaat en/of
jeugdtrainers. Op dit moment zijn er geen af-
spraken gemaakt om die terugkoppeling als
gewoonte na iedere wedstrijd te laten plaats-
vinden. Onlangs gaf een ouder een tip in de
vorm van, misschien is het een idee om bij
het wedstrijdformulier een wedstrijdverslag-
formulier te laten invullen. Op dit wedstrijd-
verslagformulier staan dan enkele vaste
onderwerpen, die informatie geven over het
verloop van de wedstrijd. Op deze manier is
er wat meer dan: High5 en Low5 na de wed-
strijd. Tips over de manier van terugkoppeling
zijn welkom.

Wens 3:Jeugdplek op het publicatiebord
Mededelingen voor en over onze jeugdleden
hebben niet echt een vaste plek. De infor-
matie over de competitie hangt meestal in de
grote zaal. Overige berichten hangen daar
waar plek is, in de grote zaal of bij binnen-
komst in het halletje of op ramen of op deuren.
Met een eigen plek op het publicatiebord is
het gemakkelijk de jeugdleden te attenderen
op jeugdzaken.
Tips over een vaste informatieplek voor de
jeugd zijn welkom.

Wens 4:Gastvrouw en/of gastheer
tijdens jeugdcompetities/jeugd-
toernooien

Zeg nou zelf wat is er nou niet prettiger dan
een sportzaal binnenkomen en iemand zegt
goedendag en biedt een kopje koffie/thee aan.
Iemand die weet bij wie je terecht kan voor je
vragen. Voor het vervullen van deze taak is
enthousiasme nodig en tijd in de agenda,
vooral op de zaterdagmiddag.
Af en toe is er wat te doen voor de jeugd op
de zaterdagmorgen of op een zondag. Het
mooist zou zijn als er een team is, dat onder-
ling deze taak invult. Het wedstrijdsecretariaat
regelt het nu allemaal en meestal zijn er ook
wel ouders waar een beroep op gedaan kan
worden. Soms is er een situatie van “wie is
de vliegende keeper deze middag”? Je ziet
dan een jeugdbegeleider ook de bediening van
de bar doen, telefoneren naar niet opge-
daagde jeugdleden en wedstrijden coachen.
Dit is de bekende schaap-met-vijf-poten
mentaliteit, die ervoor zorgt dat het blijft reilen
en zeilen in de sportzaal.
Wie geeft zich op als gastvrouw en/of
gastheer?

Wens 5:Rijden voor jeugdleden
Alle jeugdleden hebben ouders (verzorgers).
Als kinderen meedoen met activiteiten,
wedstrijden, toernooien kan het gebeuren dat
er een auto nodig is om hen erheen te rijden
en weer terug te brengen. Het mogen mee-
rijden is vaak geen probleem, als er genoeg
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Jeugdhoek (2)

auto’s zijn. Tja, en dat laatste is soms een
probleem. Op het laatste moment wordt er
dan nog iemand benaderd, die meestal geen
“nee” zegt. Voor dat moment is het dan weer
opgelost. Gelukkig komt het niet zo vaak voor
dat er te weinig auto’s zijn. Toch blijft het wel
altijd een punt van aandacht.
Wie geeft zich op als chauffeur?

Als contactpersoon voor de jeugd kunt u
terecht bij Jacqueline Vos (06-41735882).

Namens de Jeugdcommissie,

Yvonne Beenink

Caribische avond

ik kwam op zaterdag terug van de vakantie.
Nadat ik terug was van de vakantie ging ik

met de spullen naar de hal.
Ik ging weer toen ik klaar was met het
opzetten weer naar huis.
Toen de avond er was ging ik naar de hal en
zette alles aan.
Daarna ben ik een hele tijd achter de dj tafel
gebleven.
Soms haalde ik een alcohol vrije cocktail.
Na de toespraak van de tafeltennis commis-
sie was het lopendbuffet geopend.
Het zag er goed uit maar de rij stond snel vol.
Het decor was gemaakt door Erwin Driesen
en de jeugdcommissie.
Jos Zonneveld was de dj aan de grote mensen
kant.
Ik Jordy van der Molen was de dj aan de
kinderkant.

Jordy van der Molen

Jordy van der Molenactief als dj voor de feestelijk
ingerichte jeugdruimteopde Caribische avond.

W ij zijn Laurens & Ria van Alen, ouders
van jeugdlid Dennis. Dennis is sinds

januari 2005 lid van "De Toekomst".
Ons is gevraagd om samen 1 plek te
"bemannen", om zo te helpen bij hand- en
spandiensten voor de Jeugdcommissie.
Ons lijkt het leuk om dit te doen, omdat we
via deze weg meer betrokken raken bij "De
Toekomst" en zo ook meer mensen leren
kennen waar Dennis regelmatig een balletje
mee mept.

Groeten van,

Laurens en Ria van Alen

Aanwinst JC

Ria van Alen
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Een vraaggesprek met...

Voornaam: Joni
Achternaam: Wendersteijt
Woonplaats: Lochem.
Geboorte datum: 18-08-1990

Heb je broers of zussen?
1 broer Davy.

Heb je nog huisdieren?
Hond Milo.

Hoe lang speel je bij de club?
2 jaar.

Speel je competitie welke klasse?
Hoofdklasse

Hoeveel uur train je in de week?
6 uur.

Wie is het gekste lid van De Toekomst?
Paul van de Weerthof, hij is lachen.

Welke activiteit vind je het leuks bij de club?
Pretpark Slagharen.

Wat vind je zo leuk aan de club?
Gezellig, je kunt elke dag tafeltennissen,
sportief.

Op welke school zit je?
Staring College Borculo, nivo vbo basis.

Wat is je favoriete vak?
Koken.

Welke vak vind je niet zo leuk?
Duits.

Wat zou je graag later willen worden?
Kok in een restaurant of prof tafeltennisser.

Wat is je favoriete eten?
Shoarma.

Waar ga je dit jaar naar toe op vakantie?
Ik denk dat we naar Spanje gaan met de auto.

Waar kun je niet tegen?
Ik kan er niet tegen als de tegenstander

onsportief is.

Welke eten vind je niet lekker?
Kant-en-klare maaltijden die je moet
opwarmen.

Ben je ergens bang voor?
Dat tafeltennis niet meer bestaat.

Welke muziek hou je van?
Rap, hiphop, trance.

Wat is het mooiste plekje in Lochem?
De Toekomsthal.

Wat neem je in elk geval mee naar buiten als
je huis in brand staat?
Mijn tafeltennis batje.

Wat is je lieveling kleur?
Blauw

Wat is je lieveling drankje?
Cola.

Wat is je sterkste punt?
Forehand.

Wat ligt er op je nacht kastje of naast je bed?
Een wekker.

Hoe vond je het interview?
Vindt het fantastisch.

Wie moet volgende keer in deze rubriek?
Marten Adolfsen.

Ik heb Joni Wendersteijt leren kennen als
iemand die altijd vrolijk is en gek op tafelten-
nissen is.

Ga er voor wat je wilt bereiken in de toekomst
en in “De Toekomst”.

Groetjes van,

Jacqueline Vos
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Eindstanden voorjaarscompetitie jeugd

Team 1 Hoofdklasse - poule 2 Persoonlijke resultaten

Staphorst 1 10 - 74 G.T. van Zwieten 15 15 100%
Trias 1 10 - 63 M. Adolfsen 24   9   38%
Trefhoek 1 10 - 52 J. Wendersteijt 27   4   15%
De Brug 1 10 - 45 J.M. Roelofs 21   1     5%
Entac 3 10 - 35
De Toekomst 1 10 - 31

Team 2 2e klasse - poule 2 Persoonlijke resultaten

Wijk 16 2   8 - 53 E.J. Pater 14   9   64%
Torenstad 2   8 - 46 B. Bosch 20 12   60%
De Toekomst 2   8 - 41 D. Kamma 17 10   59%
Swift (D) 2   8 - 36 J.R. de la Court 18   4   22%
Gelvandria 2   8 - 24

Team 3 3e klasse - poule 2 Persoonlijke resultaten

Gelvandria 3   8 - 68 F. Jansen 18 13   72%
Ugchelen 4   8 - 46 J. Goossens   9   5   56%
De Brug 4   8 - 36 L.D.P. Zimmerman 18   4   22%
De Toekomst 3   8 - 28 C. van der Molen 24   3   13%
Swift (D) 4   8 - 22

Team 4 4e klasse - poule 1 Persoonlijke resultaten

ETTV 2   8 - 63 M. de Groot 20 16   80%
De Toekomst 4   7 - 49 K. Kamma 17 13   76%
Torenstad 4   8 - 45 M. Zonneveld 12   9   75%
Swift (D) 5   7 - 20 J. Brand   8   3   38%
Trias 4   8 - 13

Team 5 5e klasse - poule 1 Persoonlijke resultaten

Overa 1   8 - 56 M. Visser 12   6   50%
Gelvandria 4   8 - 51 J. van der Molen 24  11   46%
Torenstad 5   8 - 40 E. Herkert 18   3   17%
De Brug 5   8 - 32 I. Schoot 15   0     0%
De Toekomst 5   8 - 21

Team 6 5e klasse - poule 2 Persoonlijke resultaten

Wijk 16 5 10 - 79 P.A.J. Beening 21 21 100%
De Toekomst 6 10 - 55 R.G.H. Langwerden 15   9   60%
Ugchelen 6 10 - 47 S.R.Schutte 15   6   40%
Torenstad 6   9 - 45 R.T. Kamphuis 15   6   40%
Olst 3 10 - 40 N. Brunsveld 15   6   40%
Swift (D) 6   9 - 24
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Trainingskamp jeugd 2006

Ook dit jaar geldt voor onze jeugd uiteraard weer het oude wijze gezegde “een goed begin is
het halve werk”. We gaan het najaarsseizoen weer van start gaan met een spectaculair

trainingskamp speciaal voor alle jeugdleden van de Toekomst. Als het goed is heeft al bijna elk
jeugdlid de uitnodiging inmiddels ontvangen tijdens de training.
Het trainingskamp bestaat uit drie (of vier) dagen volop tafeltennis!! We zullen hard gaan trainen
om in de competitie weer zo goed mogelijk uit de bus te komen! Daarnaast is er natuurlijk ook
plaats voor activiteiten die niets met tafeltennis te maken…

Het trainingskamp wordt gehouden vanaf vrijdag 18 augustus tot en met zondag 20 augustus.
Voor de echte uitslovers starten we misschien al op donderdag. We houden het kamp in ons
eigen clubgebouw en we slapen daar ook gezellig met elkaar. Voor eten en drinken wordt gezorgd.
We vinden het belangrijk dat alle jeugdleden meedoen, zodat we er met elkaar een sportieve,
maar vooral ook gezellige voorbereiding van kunnen maken!  Heb je je nog niet opgegeven en
wil je graag meedoen bel dan met Irene. Het telefoonnummer is 06-20030686. Wat precies het
programma wordt, houden we nog even geheim. Alle deelnemers krijgen vlak voor het
trainingskamp een boekje met het programma.

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

De Jeugdtrainers

LET OP!! Omdat we tijdens het jeugdtrainingskamp ook
overnachten in de zaal is er vrijdagavond 18 augustus geen

ruimte om vrij te spelen!!
Uiteraard is iedereen het gehele weekend (behalve als we
slapen) van harte welkom om onze jeugd in actie te zien.
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Als allerlaatste activiteit is er een dank-je-wel barbecue. Het mooie ervan is, dat één van de
ouders van de jeugdleden de eigen tuin ter beschikking stelt voor dit evenement. Dit gebaar

hebben alle aanwezigen kunnen waarderen, want oh, oh, oh, wat een mooie grote tuin en met
leuke attributen voor de jeugdleden.
Naast het gedeelte voor het gebruik van een
barbecue, staat er een tafeltennistafel gereed, een
grote trampoline en er is nog ruimte om te
voetballen. Fantastisch, hartelijk bedankt.

Wij hebben allemaal echt genoten. Aanwezig
zijn het merendeel van de jeugdleden, trainers
en jeugdcommissieleden, alsmede een aantal
ouders die gehoor hebben gegeven aan de
uitnodiging van deze barbecue.

Het gastvrouw- en gastheerschap is prima
verzorgd, evenals het lekkere eten van de

barbecue. Wij kijken terug op een leuk seizoen en wat mooi, zo´n afsluiting. Ook de jeugdleden
zijn erg in de nopjes en het ijsje toe, is een goed idee. De jeugdleden hebben met zijn allen nog
een ‘dank-je-wel-spandoek’ gemaakt. Het is een fleurig geheel geworden met alle namen van de
jeugdleden erop. Klik hier voor meer foto´s.

Tot na de vakantie.

Namens de Jeugdcommissie,

Yvonne Beening

Afsluiting jeugdseizoen 2005/2006
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Esther Wissinkbokaal

Ook dit seizoen is de ‘Esther Wissink
Bokaal’ weer uitgereikt. De bokaal (een

mooie beker) is ter beschikking gesteld om
alle jeugdleden die competitie spelen te
stimuleren hun beste beentje voor te zetten
tijdens de wedstrijden.

Elke competitie houdt de competitieleider bij
hoeveel wedstrijden je hebt gewonnen. Daar
wordt een ranglijst van gemaakt. Degene die
de meeste wedstrijden wint mag voor een half
jaar dan de beker thuis neerzetten. Het is een
wisselbeker, dat houdt in dat na elk seizoen
weer opnieuw wordt bekeken of je de beker
moet inleveren, dan wel mag behouden. Als
je drie keer achter elkaar de ‘Esther Wissink
Bokaal’ hebt gewonnen, dán mag je hem
definitief houden!! Dat dat niet zo makkelijk
blijkt te zijn, kun je zien in het onderstaande
lijst van ‘winnaars’…maar wie weet….want
Marten en Peter hebben nu al twee keer achter

elkaar de beker mee naar huis mogen ne-
men.
Om ook de andere winnaars nog even in het
zonnetje te zetten, noemen we in volgorde
van jaartal en seizoen de namen nog even
op:

Najaar 2003: Marten  Adolfsen, 100% (5e klas)
Voorjaar 2004: Marten Adolfsen, 100% (4e klas)
Najaar 2004: Koen Dercksen, 96% (5e klas)
Voorjaar 2005: Joni Wendersteijt, 85% (4e klas)
Najaar 2005: Peter Beening, 100% (welpen)
Voorjaar 2006: Peter Beening, 100% (5e klas)

Allemaal heel veel succes toegewenst,

Peter Beeninkg ontvangt  de Esther Wissinkbokaal
uit de handen van Esther Wissink zelf.

9 sept. Openingsknaller van de
jeugdactiviteiten

Deelname via opgaveformulieren. Als je geen
speciale informatie hebt ontvangen, meld je
dan bij Susanne Kamma.

10 sept. Clubkampioenschappen jeugd
Start rond 10:00 uur.

Afsluiting omstreeks
15:00 uur.
Nadere informatie volgt
nog.
Contactpersoon is:
Henk Franssen.

Jeugdactiviteiten

Houdt verder ook goed de website in de ga-
ten voor jeugdactiviteiten, toernooien, com-
petitie en trainingen in de Jeugd tafeltennis
agenda.
Maar ook voor verslagen en foto’s van
jeugdactiviteiten als, toernooien, tranings-
dagen, uitjes, competitie, etc.
Kijk op:
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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

? Team- en competitie-indeling najaarsseizoen 2006?

? Nieuws van de club van 100?

? Aankondigingen van activiteiten?

? Tussenstanden competitie najaarsseizoen 2006?

? Nieuwe tt-nooit-grappigs, Toekomst Moppers en tt-poëzie?

? Jeugdhoek met o.a. team- en competitie-indeling?

? Verslag trainingskamp jeugd?

? Wie mag zich bij de jeugd clubkampioen noemen?

? Verslagen van competitiewedstrijden van de jeugd?

? Wellicht staat uw stukje in het volgende clubblad?
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