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Gegevens

Schoorsteen vegen?

Schoen zetten?

Sinterklaas vieren?

Lekker koken/dineren?

Kerstboom en -versiering?

Informeer eerst bij onze

adverteerders!
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B. Geverink-Beumer

Het tafeltennisseizoen is weer volop aan

de gang en binnen enkele weken is de

najaarscompetitie al weer voorbij en kunnen

we ons opmaken voor Kerst en Oud&Nieuw.

Voor de Kerst zal zoals elk jaar een goed

gevuld clubblad uitkomen. In de kantine ligt

weer een klapper waarin iedereen zijn/haar

kerst- en nieuwjaarswensen voor een ieder

bekend kan maken. Deze zullen dan in het

volgende clubblad worden opgenomen.

Wat kunnen jullie zoal verwachten in dit club-

blad?

Aankondigingen van activiteiten zoals het

Kerstkaarten met klaverjassen en jokeren,

het Oliebollentoernooi en verslagen van

activiteiten zoals de Mossel- en saladeparty.

Verder een overzicht van de tussenstanden

van de najaarscompitie 2006. Wie gaan er

nog kampioen worden?

Veel jeugdzaken: verslagen, interviews, aan-

kondigingen, etc.

En natuurlijk wederom de bekende rubrieken

‘t Heukske van HJ, Toekomstmoppers, tt-

poëzie en tt-nooit-grappigs.

Ik wil bij deze iedereen bedanken voor de

levering van stukken voor het clubblad.

Kopij voor het volgende clubblad kan voor
16 december worden ingeleverd. Kopij kan

gemaild worden naar:

redactie@lttcdetoekomst.nl.

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.

Denk aan de ledenvergadering op 30

november a.s. in ons eigen clubgebouw.

Dan rest mij nog om iedereen veel leesplezier

toe te wensen en tot de volgende keer.

Namens de redactie,

Marcel Snijder



november 2006Toekomst Meppers

2

Inhoud Agenda

November

22 Nieuwe Hal Verkiezingslocatie.

Tot 21.00 uur beperkte training mogelijk.

25 Jeugd/Senioren 9e ronde Landelijke

Competitie

30 Algemene Ledenvergadering. Aanvang

20.00 uur, Jan Wissinkhal. Geen

trainingen meer na 19.30 uur!

December

2 Jeugd/Senioren 10e ronde Landelijke

Competitie

3 Afdelingstraining Jeugd

9 Jeugd B-ranglijsttoernooi Assen

10 Jeugd C-ranglijsttoernooi Assen

15 Kerstkaarten: Jokeren & Klaverjassen,

3 euro p.p. inclusief koffie & hapjes.

Aanvang 19.30 uur, kantine LTTC De

Toekomst.

16 Decemberviering jeugd. Aanvang om

16.00 uur, en met vanaf 20.00 playback-

show.

17 ¼ finales N.J.M.K.

20 Oliebollentoernooi. Aanvang 20.15 uur.

Opgave voor 13 december op de

inschrijflijst in de hal.

23 Trainingsstage Jeugd

24 Trainingsstage Jeugd

28 Scholierentoernooi

29 Oudjaarsborrel, aangeboden door

Grolsch. Aanvang 20.00-22.00 uur,

kantine LTTC De Toekomst.

Meldingen/wijzigingen van activiteitem en data

voor de agenda bij Chris Wenneker (tel. 0573-

256260/06-24888669 of

c.wenneker@hetnet.nl).

Chris Wenneker
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Van het bestuur

Dit keer heeft het bestuur in deze rubriek

geen uitgebreide mededelingen. Door de

drukte van de jaarvergadering is het voor ons

niet mogelijk een uitgebreid stukje te schrijven.

Wat wij u willen zeggen is kom donderdag 30

november om 20.00 uur allemaal naar de

algemene ledenvergadering die dit jaar op

eigen honk in de Jan Wissinkhal is.

Deze vergadering zullen u alle wetens en

willens verteld worden. U hebt allemaal de

stukken voor de vergadering ontvangen die

ik in nauwe samenwerking met het bestuur

nog voor elkaar gemaakt heb.

Voor de periode vanaf nu tot misschien wel

februari wordt het secretariaat tot nader

bericht overgenomen door alle bestuurs-

leden. Hebt u zaken die met of door het

bestuur besproken moeten worden, wilt u die

dan melden via de e-mail

(secretariaat@lttcdetoekomst.nl) of per

telefoon aan de voorzitter Albert Enterman.

Zelf ben ik een tijdje uit de running omdat ik

een operatie moet ondergaan, die voor

herstel een periode rust vraagt. Ik ben dus

Voor ieder lid is er een Toekomst Mepper!

Bij de meeste leden wordt hij thuis

bezorgd. De leden die buiten gebied van

Lochem wonen, kunnen hun Mepper op naam

(alfabetisch volgorde achternaam) vinden op

de bar.

Er liggen soms hele stapels op de bar, omdat

ze niet afgehaald worden.

Daarom willen wij jullie er op attenderen,

neem ze mee want het is de moeite waard.

Claske Harmsen

Attentie: Mepper

Tijdelijke waarneming secretariaat
werkzaamheden

Vanaf 8 november 2006 is Claske

Harmsen-Miedema tijdelijk gestopt met

alle werkzaamheden aangaande het

secretariaat. Zij zal dinsdag 14 november

worden geopereerd en daarna enkele weken

aan het revalideren zijn. De werkzaamheden

worden per heden waargenomen door Albert

Enterman. Het e-mailadres waar post ten

behoeve van het secretariaat naar toe

gestuurd kan worden is:

secretariaat@lttcdetoekomst.nl

Deze post wordt t/m medio februari 2007

ontvangen door Albert Enterman. Daarna zal

Claske deze post weer ontvangen.

We wensen Claske heel veel sterkte toe voor,

tijdens en na de operatie en wensen haar een

voorspoedig herstel toe.

De redactie en webmaster

Attentie: secretariaat

niet thuis. Het bestuur wens ik de komende

tijd veel wijsheid toe.

Het zal nog uitgebreid gedaan worden, maar

bij deze wil ik alvast Liesbeth Kok en Henk

Emsbroek bedanken voor alles wat ze binnen

hun bestuursfunctie hebben gedaan. De

kandidaat bestuursleden wens ik succes en

ik hoop dat wanneer ik weer opgeknapt ben

we nog heel veel op een prettige manier

kunnen samenwerken.

Hartelijke groet namens het bestuur,

Claske Harmsen
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Heukske van Hendrik Jan

Ut is alweer een mooien zet e lene dat ik

wat e schreven heb veur ut clubblad. Toen

ik op de mail een berichtje van Joop S. zag

bun ik ok bienao meteen gaon prakkezeren

van wat ik mos schrieven. De competitie geet

alweer op zien endje. Wie stoat der redeluk

rooskleurig veur en denkt alweer veurzichtig

an het kampioensschap.

Effen een raadseltje der tussen deur. Wie

bunt met ons vijven nee vieren of toch vijf.

Abacadabra??? Helemoale neet. Ons team

besteet uut Sjaak B., Peter E., Johannes V.,

Herman v. L. en H.J. S. Herman v. L. bleek op

eens neet speelgerechtigd te weezen. Tegen

“concurrent” Swift hef e dree punten e maakt

en dee werden der zo maor weer van af e

trokken. Swift kreeg der dus dree punten biej.

Noe bleek dat der veulle misverstand en

miscommunicatie is e wes en wilt ze alles

weer biej ut olde loaten. Herman v. L. mag

dus hoogstwaarschijnluk gewoon weer met

ons met speullen.

Sinterkloas steet der ok weer an te kommen.

Den kearl kan de sfeer in een gezin aardig

onder spanning zetten. Beuke van InterToys

en Blokker wordt van veur tut achter en

andersumme een twintig keer deur e bladert

en elke keer wort der weer een plaatje uut e

knipt. Onder hand heb ze zo’n betjen een

halven speelgoodzaak bie mekare e knipt.  Ik

heb al tegen die beiden e zeg dat ze der gin

klomp mor een kruuwagen neer motten

zetten. En dat Sinterkloas neet op een peert

rond mot mor met een trailer.

Mor effen terugge noar ut tafeltennissen. Wie

mot nog een paar potjes ballen en dan kan

de vlagge uut. Wie bunt ooit as jojo team

begonnen in de vierde klasse (Kaj L. Sjaak

B. en H.J. S., en later Piet H. uut V.) en af en

too moggen wie dan preuven an de derde

klasse. Wie bunt met zien tweeën (Sjaak B.

en H.J. S.) oaver e bleven met wat jonge

anvulling. Wie begint noe weer aardig te

jojoen mor doot dat gewoon een klasse hoger.

Noe hebben der wat binnen de vereniging dit

stuksken e lezen en vroagt zich natuurluk af

woarum achter alle veurnamen nog een

initiaal achter steet. Dat hef te maken, en daor

mag neet te veulle over e proat word.n, dat

wie ene Ferdi E. in Reurle heb wonen. Dan

goaj toch eets veurzichtiger te wark. De

namen van bovenstaonde personen bunt um

privacy redenen e wijzigt. Aj wetten wilt wie

de warkelukke figuren bunt, kuj bie de

vereniging vraogen wie verantwoordeluk is

veur dit verhaal. Dan kuj anoniem via onze

veurzitter (Hein E.) alsnog achter de namen

kommen.

Groeten van,

H.J. S. uut R.

het laatste nieuws het eerst bij

WWW.LTTCDETOEKOMST.NL
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Verslag Mossel-en saladeparty

Afgelopen woensdag, 1 november was het

weer zover. Het was weer mosselen en

salade eten. Doordat vorig jaar de mosselen

te duur waren, ging het toen niet door. Dit jaar

was het eigelijk niet anders, maar dat liet de

pret niet drukken. De recreantencommissie

besloot om dit keer toch door te gaan met

deze mooie avond.

Een aantal dames hadden die middag de

kantine schoon gemaakt en klaar gemaakt

voor die avond. De heren Joop Stokvisch en

Chris Schuiling hadden weer fantastisch hun

best gedaan om weer heerlijke dingen op tafel

te zetten.

De mosselen waren in verschillende smaken

te vinden; zoals gekookt met verschillende

groente of zelf op z’n Belgisch met kaas in

de oven. Later kwamen ze zelfs nog met

mosselen in tomaten. De salade’s waren er

ook in meerdere smaken: zalmsalade,

aardappelsalade en huzarensalade. Op tafel

stonden een drietal sausen, waaronder

knoflooksaus en nog twee die ik helaas niet

kan noemen. Ook was er stokbrood met

eigen gemaakte kruidenboter, ja er was voor

iedereen we iets lekkers.

Er hing een zeer

goede sfeer, en

er werd lekker

gegeten en

gedronken. De

avond werd

geopend door

wie anders dan

Chris Wenneker

en werd over

genomen door

onze Joop die

alles over het

eten netjes

uitlegde, wat er

stond en wat er

in zat.

Aan het einde toen iedereen vol gegeten was

sprak Chris zijn dank uit voor degene die zich

hadden in gezet voor deze avond. Een ieder

die aanwezig was sloot zich daar bij aan. En

nu maar hopen dat het haalbaar is om

volgend jaar weer te doen.

Hierbij wil ik graag toch nog even iedereen

bedanken die zich op welke wijze dan ook in

heeft gezet voor deze gezellige avond.

Linda Spruit

Tafel vol lekkere salades.

Smikkelen en smullen.

Effe die zuurtjessmaak weg-

spoelen of bijvullen?
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Tafeltennispoëzie

’Ode aan den tafeltennisbal’

Heel lang zaten wij al zonder

’n Goeie tafeltennisbal.

’t Werd het achtste wereldwonder

En ontbrak wel overal!

Ja, de handigen en knappen

Haalden er een vakman bij,

Die ze trachtte op te lappen

Tot een kubus of een ei!

Het verdeelen van de ballen

Werd vanzelf ook minder gul,

En we kregen met ons allen

Nul, nul, komma, nul nul nul!

Ballennood werd steeds maar grooter

En geruild werd zonder meer

Eén bal voor een half pond boter.

Even speelde men dan weer!

Maar ’t komt weer in goede banen

En we zijn nu weer tevreê,

Dankzij de Amerikanen:

Vóór de nullen kwam een twee.

Twintig duizend gave ballen,

Goed veerkrachtig, kogelrond,

Maken weldra met hun allen

Tafeltennis weer gezond.

Want hoe dit ook wordt bekeken

Zónder bal  -’t is nu gebleken-

Wordt géén speler kampioen!

Vreugdevol halen wij ze binnen!

Tafeltennissers houdt moed!

Want het spel gaat weer beginnen,

Ieder zegt verheugd: ’t gaat goed!

Auteur onbekend

Bron: www.tafeltennis.nu

Hier

Hier sta je dan achter de tafel: je wilt scoren,

Hier denk je soms: ik wil de beste zijn, ik wil wel laten zien en mijn zelf horen.

De adrenaline stijgt naar boven maar jij wilt winnen, hier sta je toch voor.

Soms lukt dit niet altijd maar na de wedstrijd denk je: ik heb verloren.

Maar ook daarvoor kom ik HIER ook voor!!

Maarten Vermeulen
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WIE GAAT ER MEE NAAR VENRAY?

Toptafeltennis zaterdag 16 dec a.s.
½+finales Nationale Beker

Vertrek: ca. 10.30 uur
Terug: ca. 23.00 uur

Kosten:  15,00 euro p.p.

OPGAVE t/m 8 december via opgavelijst

of via c.wenneker@hetnet.nl

Vertrek vanaf de JAN WISSINKHAL,

KOEDIJK 64, LOCHEM.

Deelnemende ploegen:

Heren: Openline/Westa, AA Drink/FVT,

Re/Max Hendrix en De Toekomst

Dames: MF Services/Furst, MD Caps,

Bonnema/Westa, NAK/Den Helder

Aankondiging (Summa Final Four)



november 2006Toekomst Meppers

1 1

Tussenstanden najaarscompetitie senioren (1)

Landelijk

Heren team 1 Eredivisie Persoonlijke resultaten

Remax/Hendrix 1 7 - 41* J. Kahn   2   0     0%

Openline/Westa 1 7 - 37* G. Kobes 12   6   60%

AA-Drink/FVT 1 7 - 31* H. van Spanje   8   5   62%

De Toekomst 1 7 - 22* J.A.W. Bosman 12   6   50%

Scylla 1 7 - 19 W.L. Chung   8   2   25%

SKF 1 7 - 18

Bultman/Smash 7 - 17

Bergeijk 1 7 - 11

* naar play-offs

Play-offs
Halve finales

1e halve finale: za 04 nov  AA-Drink/FVT 1 - OpenLine Westa 1 4 - 0

za 04 nov  de Toekomst 1 - Re/Max Hendrix 1 0 - 4

2e halve finale: za 11 nov  Re/Max Hendrix 1 - De Toekomst 1 4 - 1

zo 12 nov  OpenLine Westa 1  - AA-Drink/FVT 1 1 - 4

Re/Max Hendrix en AA-Drink/FVT hebben zich geplaatst voor de finale.

Finale: 1e finale: di 12 of wo 13 dec

2e finale: zo 17 dec

eventuele 3e finale: za 6 jan 2007

Regio IJsselstreek

Team 2 1e klasse - poule 1 Persoonlijke resultaten

De Toekomst 2 7 - 63 R.X.R.  Beelen 18 18 100%

De Brug 1 7 - 45 T. Bleumink   9   9 100%

Trias 4 7 - 43 P.W. van de Weerthof 21 19   90%

Trias 5 7 - 25 F. Helmich 12 10   83%

De Veluwe 4 7 - 18

Gelvandria 1 7 - 16

Team 3 1e klasse - poule 2 Persoonlijke resultaten

De Brug 2 7 - 50 R.P. Swaters 12 11   92%

De Toekomst 3 7 - 44 B.J.G. Klein Teeselink 15   8   53%

De Brug 3 7 - 33 G.T. van Zwieten 15   8   53%

Swift (D) 1 7 - 30 M.P. Snijder   0   0     0%

Trias 3 7 - 30

De Toekomst 4 7 - 23
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Tussenstanden najaarscompetitie senioren (2)

Team 4 1e klasse - poule 1 Persoonlijke resultaten

De Brug 2 7 - 50 G.J. Voelman 15 11   73%

De Toekomst 3 7 - 44 H. Wittenberg 12   4   33%

De Brug 3 7 - 33 F.P. Snijder 15   6   40%

Swift (D) 1 7 - 30

Trias 3 7 - 30

De Toekomst 4 7 - 23

Team 5 2e klasse - poule 4 Persoonlijke resultaten

Wijk 16 1 7 - 46 J. Zonneveld 15 14   93%

De Toekomst 5 7 - 45 R.K. Voppel 12 11   92%

De Brug 5 7 - 44 S. Bouck 18   8   44%

Holten 1 7 - 33 F. van Hilst 18   8   44%

De Lieverdjes 1 7 - 31

Gelvandria 2 7 - 11

Team 6 3e klasse - poule 1 Persoonlijke resultaten

De Toekomst 6 7 - 52 B. Ebskamp 12 11   92%

Swift (D) 5 7 - 38 R. Broeke 12 10   83%

De Veluwe 7 7 - 34 H.J. Stegeman 18 12   67%

ABS 2 7 - 29 J. Veldmaat 18 12   67%

Gelvandria 3 7 - 29 P. van Laarhoven   3   2   67%

De Brug 10 7 - 28

Team 7 3e klasse - poule 6 Persoonlijke resultaten

Wijk 16 5 6 - 45 J.B.H. Schoolderman 21 12   57%

Futura 1 6 - 44 R.J. van Mourik 21 11   57%

De Toekomst 7 7 - 33 N. Horstman 21   5   24%

DSC 1 7 - 32

Trias 8 7 - 31

Torenstad 5 7 - 15

Team 8 3e klasse - poule 4 Persoonlijke resultaten

De Toekomst 8 7 - 50 R.E. Verwoert 21 19   90%

Trias 9 7 - 47 M. Fleming 21 16   76%

De Brug 13 7 - 39 R. Otten 21 12   57%

Wijk 16 4 7 - 39 K.J. Snijder   0   0     0%

Gelvandria 4 7 - 25

Swift (D) 6 7 - 10
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Tussenstanden najaarscompetitie senioren (3)

Team 9 3e klasse - poule 5 Persoonlijke resultaten

ETTV 1 7 - 56 M. Egbers   9   8   89%

De Toekomst 9 7 - 44 M. Adolfsen 12 10   83%

Trias 11 7 - 38 J.R. Heijink 15 11   73%

De Brug 12 7 - 29 E. Simmelink 18   8   44%

Torenstad 4 7 - 28 J. Wendersteijt   9   3   33%

SSVZ 1 7 - 15 I.R. Faber

Team 10 3e klasse - poule 8 Persoonlijke resultaten

De Brug 9 6 - 50 J. Schrijver 18   9   50%

MTC 2 6 - 38 M. Knippen 21   5   24%

Wijk 16 3 7 - 38 A. Horstman 21   3   14%

Warnsveld 3 7 - 37 H. Emsbroek   0   0     0%

De Toekomst 10 7 - 22

ABS 3 7 - 15

Team 11 3e klasse - poule 7 Persoonlijke resultaten

MTC 1 7 - 44 E. Driessen 21 17   81%

De Brug 11 7 - 37 J. van Laarhoven 12   5   42%

De Toekomst 11 7 - 37 W.J. Klein Baltink 15   6   40%

Shot ‘78 1 7 - 36 J. Bouwmeester 15   5   33%

Swift (D) 4 7 - 34

De Lieverdjes 3 7 - 22

Team 12 4e klasse - poule 7 Persoonlijke resultaten

Shot ‘78 3 7 - 53 J.J.J. Hoffman   9   5   56%

Kiwa Gas Tec 1 7 - 41 W. Wilgenhof 15   4   27%

De Brug 16 7 - 38 J. Stokvisch 12   2   17%

Overa 3 7 - 36 W.J. Voelman 12   2   17%

Gelvandria 9 7 - 25

De Toekomst 12 7 - 17

Team 13 5e klasse - poule 4 Persoonlijke resultaten

Trias 16 7 - 46 A. Hofland-Franssen 21 16   76%

Wijk 16 7 7 - 45 J.C. ten Bokkel 21 12   57%

Swift (D) 13 7 - 40 J. Beijer 21   6   29%

De Toekomst 13 7 - 36

Gelvandria 10 7 - 29

ETTV 5 7 - 14
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Tussenstanden najaarscompetitie senioren (4)

Team 14 5e klasse - poule 8 Persoonlijke resultaten

Ugchelen 2 7 - 58 H. Franssen   9   7   78%

Swift (D) 14 8 - 48 R.B. Jorritsma 21 14   67%

De Toekomst 14 8 - 39 H.B. Albers 12   6   50%

ETTV 6 8 - 31 J.G.B. van de Lande 21   5   24%

Trias 20 7 - 27*

Wijk 16 10 8 - 17

* 10 punten in mindering

Team 15 5e klasse - poule 1 Persoonlijke resultaten

DSC 2 7 - 60 M. Vruggink 21 11   52%

ETTV 4 7 - 42 J.B. Vos 18   7   39%

Trias 15 7 - 42 H. Brinkerink   6   2   33%

De Toekomst 16 7 - 26 M.M. Spruit 18   5   28%

Futura 5 7 - 21

Gelvandria 11 7 - 19

Team 16 6e klasse - poule 3 Persoonlijke resultaten

De Toekomst 16 7 - 56 E.A. Wissink   9   9 100%

Futura 6 6 - 43 J.W. Wissink 21 16   76%

MTC 5 7 - 30 A.C. Fischer 21 16   76%

Ugchelen 5 7 - 39 H. Sloeserwij 12   5   24%

DTTC 6 6 - 25

De Spinner 5 7 - 17

Team 17 6e klasse - poule 1 Persoonlijke resultaten

De Toekomst 17 6 - 38 B. Ebskamp 12 12 100%

Olst 9 6 - 37 G. Wassink   3   3 100%

Shot ‘78 6 6 - 24 C. Wenneker   3   3 100%

Overa 5 5 - 21 A. Enterman 15 10   67%

Gelvandria 15 5 - 20 G. Zeelte   9   0     0%

E.G. Freriks   0   0     0%

Team 18 6e klasse - poule 2 Persoonlijke resultaten

Swift (D) 15 7 - 58 E. Eilers-Kraan 15   8   53%

De Brug 20 7 - 51 R. Brand 12   6   50%

Ugchelen 4 7 - 40 C.J. Schuiling 15   2   13%

De Toekomst 18 7 - 28 G.J. Sprukkelhorst-Post  9   1   11%

Olst 8 7 - 21

Trias 21 7 - 12
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“Toekomstmoppers”

Een Nederlander, een Duitser en een Belg

woonden in de jungle. Naast hen woonde

een oud mannetje die een bloedmooie

dochter had. Alle drie wilden ze wel graag wat

met haar hebben, maar d'r vader was zeer

streng en zei: “Ik vind jullie alle drie geschikte

kerels, maar slechts 1 van jullie mag om haar

hand vragen! Om het gemakkelijker te maken

heb ik wat bedacht. Morgen gaan jullie de

jungle in en verzamelen zoveel mogelijk

pingpong ballen als je maar kan. Degene met

de meest ballen, krijgt mijn dochter.” En dus

ging de volgende dag het trio de jungle in. De

uren gingen voorbij en tegen de avond

kwamen eindelijk de Nederlander en de

Duitser, moe en met een handvol pingpong

ballen, uit de jungle. Maar er was nog geen

teken van leven van de Belg. De uren werden

dagen en net toen men dacht dat hij niet meer

terug zou komen, verscheen de Belg, onder

het bloed, kilo's lichter en totaal afgemat.

“Waar ben jij zolang geweest?” vroeg de

Duitser. “In de jungle natuurlijk”, zei de Belg.

“En waar zijn je pingpong ballen?” wilde de

Nederlander weten. “Pingpong ballen?” zei de

Belg verbaasd, “Oh, ik dacht KingKong

ballen!”

Een man moet voor zaken naar Parijs en

koopt een treinkaartje met slaapcoupé

éénpersoons.

Hij neemt zijn intrek in de cabine. Plots komt

er een lekker ding binnen van een jaar of 18...

Ze blijken het zelfde ticket te hebben, gezien

er toch 2 stapelbedjes zijn maakt de man er

géén probleem van en de lekkere meid ook

niet.

‘s Avonds bij het slapen gaan wordt het

vreselijk koud in de cabine. De jonge meid

wordt wakker van deze kou, de man ziet dit

en stelt het volgende voor: “Hé meid, ik loop

wel even helemaal naar de conducteur voor

extra dekens of we doen net of we getrouwd

zijn?” Waarop het meisje antwoord: “Oké, we

doen wel net of we getrouwd zijn...”

Waarop de man zegt: “Oké, dan haal je die

dekens zelf maar!”

Drie mannen zitten in het café aan de bar

op te scheppen, over wat ze hun vrouw

cadeau hebben gedaan.

De eerste man zegt: "Ik heb mijn vrouw iets

gegeven, wat van 0 tot 100 gaat in 8

seconden!"

"Wat dan?" Willen de andere twee weten.

"Een Mazda Cabriolet", antwoordt de eerste

man.

"Nou, dat is nog niks; ik heb mijn vrouw iets

gegeven dat van 0 tot 100 gaat in wel 6

seconden", zegt de tweede man.

De andere twee willen wel weten wat dan.

"Een porsche", antwoordt hij vol trots.

Dus de eerste twee kijken verwachtingsvol

naar de derde man.

"Nou kom daar maar eens overheen", denken

de beiden mannen.

"Nou", vertelt nummer drie, "ik heb mijn vrouw

iets gegeven wat van 0 tot 100 gaat in één

seconde!"

"Wat mag dat dan wel wezen?", vragen de

eerste twee mannen zich verbaasd af.

"Een weegschaal."

Er zit een man in een restaurant met een

bord soep voor zijn neus. Hij roept de ober

en hij zegt tegen die ober:

"Proef deze soep eens!"

"Is er iets mis dan met deze soep?" vraagt

de ober.

"Proef nou maar!"

"Zit er te veel zout in?"

"Meneer, zou u deze soep willen proeven?!"

"Zit er een vlieg in?"

"Proef toch gewoon!"

"Is de soep koud?"

"PROEF NOU MAAR!" schreeuwt de man.

"Oké oké, waar is de lepel dan?" zegt de ober

uiteindelijk geërgert.

"Aha!"

Ligt een Duitser in het water te schreeuwen:

"Hilfe, hilfe, ik kan niet zwemmen!" Komt

er een andere man voorbij en die zegt: "Ja,

en ik kan niet pianospelen, dat hoeft toch ook

de hele buurt niet te weten?"
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Aankondiging (Oliebollentoernooi)

OLIEBOLLENTOERNOOI
20 december a.s.

Aanvang 20.15 uur
deelname gratis

opgave t/m 13 december
via de inschrijflijst in de hal

Deze avond geen trainingen!!
Deelname staat open

voor iedereen!!!!
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Aankondiging (Oudejaarsborrel)

AANGEBODEN
door

GROLSCH
(ter introductie van onze nieuwe leverancier)

OUDEJAARSBORREL
op vrijdagavond

29 december 2006
van 20.00 tot 22.00 uur

Echtgenote's of vriend(in) zijn van harte welkom.

JAN WISSINKHAL, KOEDIJK 64, LOCHEM

Tel. 0573-256877

www.lttcdetoekomst.nl
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“Tafeltennis-nooit-grappigs”

Als op het Oliebollentoernooi binnen een half

uur 85 oliebollen worden weggewerkt, is dat

nooit grappig (en vooral niet als de aanwezigen

nog moeten worden bijgevoerd met Zweedse

Gehaktballetjes).

Misschien moet de naam van het Oliebollen-

toernooi worden gewijzigd in Gehaktba-

llentoernooi?? Of is dat niet grappig?

Als je niet kunt schrijven maar dan toch op

de recreantentrainingen de Japanse &

Chinese Penhoudergreep moet leren, is dat

nooit grappig!

Als de Groene Graafschapkrant meldt, dat de

Fortyn Floppy in de Lochemse etalage van

de Toekomst word gezet, is dat nooit grappig!!

Als je tijdens de Algemene Ledenvergadering

niet meer weet of je bij agendapunt 13 of 14

bent aangeland, is dat nooit grappig.

Als je tijdens de Algemene Ledenvergadering

nooit eens andere leden ziet (buiten het zeer

betrokken groepje), is dat nooit grappig.

Als Jacqueline "balletjes" aan de bar serveert,

waar je bijna mee kunt tafeltennissen, is dat

nooit grappig! (vraag maar aan Wim)

Als je de telling van het jokeren niet kent en

dan de poedelprijs wilt uitreiken aan diegene

die eigenlijk eerste is geworden, is dat nooit

grappig.

Als je hoort dat je "illegaal" in de competitie

hebt meegedaan, is dat nooit grappig!

Als je illegaal hebt meegedaan in de com-

petitie maar dan ook nog en tafeltennisinbur-

geringscursus moet volgen, is nooit grappig!!

Chris Wenneker

Als je langer dan 3 seconden nodig hebt om

een foto te bekijken op de website, is dat niet

grappig.

Tafeltennissen in de sneeuw met witte ballen

is nooit grappig, en al helemaal niet met

sneeuwballen.

Pingpongeritus en tafeltennismanische

depressiviteit, is nooit grappig.

Marcel Snijder

Als je een bericht schrijft bij ..., is nooit grappig

en je vergeet je naam er bij te zetten is dat

nooit grappig.

Erik (zie onderstaand)

Als je meedoet met een toernooi en de beste

bent en er komt iemand invallen die beter is,

is dat nooit grappig.

onbekend

Als je tafeltennis eega loopt te zingen:"Het zijn

de kleine dingen, die het 'm doen", is dat nooit

grappig.

Snarf Redjins

Als je bardienst hebt en om kwart over twaalf

's nachts wordt er thee besteld, is dat nooit

grappig.

Jos Zonneveld

Als je tegenstander veel netballen heeft en je

vraagt hoe die dat voor elkaar krijgt en je krijgt

als antwoord; moet je ook een emailadres

........@hetnet.nl nemen, dan is dat nooit

grappig.

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 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 een leuke ‘tt-nooit-grappig’.

Marcel Snijder
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Aankondiging (Kerstkaarten)

KERSTKAARTEN
Vrijdagavond 15 december a.s.

Aanvang 19:30 uur.
Deelname:  3 euro p.p.

(inclusief koffie + hapjes)
 Opgave voor 8 december via opgavelijst op de club.

   JAN WISSINKHAL, KOEDIJK 64, LOCHEM, tel. 0573-256877

JOKEREN    &    KLAVERJASSEN

Kies aan welk spel je wilt meedoen en schrijf je in.

De recreantencommissie
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Nieuwe Technische JeugdCommissie

De afgelopen jaren is de jeugd van L.T.T.C.

De Toekomst flink gegroeid. Niet alleen

betekent dit meer leden maar ook meer

trainingen, toernooien, organisatie en

activiteiten. Veel taken betreffende de jeugd

zijn de afgelopen jaren door individuele leden

van De Toekomst uitgevoerd, dit was niet

meer mogelijk. Het werd tijd voor een

georganiseerde, gestructureerde en vooral

beleidsvolgende commissie die alle taken

betreffende het tafeltennis op zich neemt. Wij

zullen gaan samenwerken met de

Jeugdcommissie (die in principe verantwoor-

delijk is voor activiteiten buiten het tafeltennis

om) en samen zullen wij verantwoordelijk zijn

voor het algemene jeugdbeleid, het uitvoeren,

aanpassen en waarborgen hiervan. Onze

taken in het kort zijn de organisatie en

uitvoering van alles op het gebied van de

jeugdcompetitie, de jeugdtoernooien en de

jeugdtrainingen. Daarnaast zullen wij streven

naar het behoud van een gezonde tak binnen

de vereniging in de vorm van de jeugd.

De TJC bestaat uit de volgende personen:

Als Lid Training zal Irene Faber zich inzetten

zoals zij dit de afgelopen jaren zo

verdienstelijk heeft gedaan. Mede dankzij haar

is de jeugd gegroeid en is het niveau omhoog

gegaan bij veel jeugdspelers. Als hoofdtrainer

zal zij zich bezighouden met alles dat met

trainingen te maken heeft en de persoonlijke

ontwikkeling van de spelers.

De functie van Lid Competitie zal ingevuld

worden door onze goedlachse Jacqueline

Vos. Zij zal zich blijven inzetten als

wedstrijdsecretaris en zal taken zoals

coaches en vervoer op zich nemen rondom

de competitiewedstrijden.

Wij hebben ook nog een Lid Toernooi in de

persoon van Ronald Swaters, hij zal de

organisatie vanuit onze vereniging bij de

toernooien op zich nemen.

Naast deze drie hoofdonderdelen hebben wij

nog een extra lid: Remy Beelen. Door zijn

ervaring en kennis van tafeltennis kan hij

overal bijspringen waar dit nodig is. Hij zal de

gehele commissie ondersteunen door mid-

del van o.a. aanwezigheid en trainingen lei-

den.

Naast de bovenstaande taken die wij als

commissie hebben zullen ook dingen als het

trainingsweekend en samenwerking met

andere verenigingen op ons conto komen.

Tot slot ben ik er nog, ik ben Johannes

Osterloh en zal voorzitter zijn van de TJC. In

mij werden mogelijkheden gezien die ik zelf

nog moet ontdekken maar toch heb ik alle

vertrouwen in deze nieuwe commissie. Wie

mij op een drankje trakteert krijgt de uitgebreide

versie te horen van hoe wij denken de wereld

te verbeteren...

Ondertussen hebben we al een aantal keren

vergaderd en het lijkt alsof we serieus iets

goed kunnen doen voor de jeugd van onze

geweldige vereniging. Als je vragen,

opmerkingen of aanmerkingen hebt kun je bij

mij terecht: jaws2552@hotmail.com.

Johannes Osterloh

Hallo ik ben Irma Schoot. Ik ben 14 jaar en ik

speel 5e klas.

Mijn teamgenootjes zijn: Emiel, Luuk, Mike en

Stein.

Ik train op dinsdag van 19.00 tot 20.30 uur. Ik

krijg dan training van Irene, William en Frans.

Ik train ook op donderdag van 18.30 tot 19.30

uur. Dan krijg ik training van Jos, Ferdinand

en Frans.

Ik vind tafeltennis zo leuk omdat je het voor je

zelf doet.

Er worden altijd leuke dingen georganiseerd.

Groetjes,

Irma

Even voorstellen
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ik

tafeltennis

Bestuurs- en commissieleden

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

Vacature (penningmeester)

J. Vos (wedstrijdsecretaris) 06-41735882

G. van Zwieten 0573-257823

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

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

Vacature (jeugdhoek)

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
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Jarigen

Senioren

November 2006

R. Brand 1-11
Y. Hagens-Hendriksen 4-11

E. Eilers-Kraan 5-11

C.W. Enterman 9-11
H.C. Zweers-Jansen 9-11

M.E. Theunissen 10-11

A. Pongers 14-11
H. Emsbroek 17-11

J.A.W. Bosman 18-11

G.T. Nijhof 24-11
J.P. Jansen-Wagman 26-11

G.W.J. Hofland 27-11

A. ten Hoopen 27-11
H. Brinkerink 29-11

December 2006

E. Segers 1-12

B. Wenneker 1-12
J. Schrijver 2-12

J. Bood 5-12

P.J.A. Bremer 8-12
W. Brunsveld 8-12

W.G. Kobes 8-12

M. Egbers 9-12
J. Beijer 15-12

R.E. Verwoert 16-12

A. Hofland-Franssen 17-12
L. Kok 20-12

L.J. Fisscher-Bonhof 21-12

R.H.P. de Cler 23-12
A.C. Fisscher 23-12

A. Enterman 25-12

H. Wittenberg 27-12

D.J. Wamelink 28-12

Jeugd

November 2006
K. van Londen 12-11

J. Brand 13-11

December 2006

R.L. Carelse 16-12

J. Ruijmgaart 28-12
R.T. Kamphuis 30-12

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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Ledenmutaties

Joy Ruijmgaart (28-12-1996)

Bagijnestraat 13

7241 AC Lochem
0573-255900

Jelmer Jan Schepers (13-09-
1998)

Diepenheimseweg 19

7275 AP Gelselaar
0545-482418

Mike Soer (13-09-1995)
Albert Hahnweg 18

7242 EH Lochem

06-51249659 (vader)
06-16388792 (moeder)

Anne Westerink (02-05-1999)
Rosmolenstraat 34

7741 VR Lochem

0573-252499

Tessa Westerink (21-08-1997)

Rosmolenstraat 34
7241 VR Lochem

0573-252499

Senioren

Per 1 oktober 2006:

G. Wassink (Gerrit)
Koedijk 192

7241 CL Lochem

0573-257883

Ida de Groot (Jazz)

Verhuisd:

Linda Spruit en Mirko Egbers

Rapenburg 38

7161 EB Neede
0545-293559

Susanne, Kevin en Dylan
Kamma

Kerklaan 10

7244 BD Barchem
Telefoon blijft het zelfde

Jelle Bosman
Eerste Weerdsweg 139

7412 WR Deventer

0570-797079

Esther Wissink

Heggerank 151
7242 MJ Lochem

0573-491310

Maarten Vermeulen

Oosterwal 20B

7241 AR Lochem
0573-251454

Dorina Niesink
Oosterwal 20N

7241 AR Lochem

0573-258116

Erik Mooy

Betuwe 20
9405 JJ Assen

Opzegging lidmaatschap:

Jeugd
Freek Jansen
Arie Goossens

Jochem Beijer (per 01-01-2007)

Robin Langwerden

Joost Brand

Senioren
Piet Goedknegt (per 01-01-

2007, wegens verhuizing)

Nieuwe leden:

Jeugd
Mirko de Boer (26-01-1997)

Lageweg 8
7241 SK Lochem

0573-252199

Pjotr Carelse (07-09-1997)

Heggerank 151

7242 MJ Lochem
0573-491310

Rutger Carelse (16-12-1998)
Heggerank 151

7242 MJ Lochem

0573-491310

Tjerk Carelse (20-07-2000)

Heggerank 151
7242 MJ Lochem

0573-491310

Jarno Hoogebeen (06-08-1998)

Torenmolenlaan 89

7241 VL Lochem
0573-253167

Robin Hoogebeen (06-08-1998)
Torenmolenlaan 89

7241 VL Lochem

0573-253167

Maurijn Jonkhout (24-02-1996)

Koedijk 44
7241 CL Lochem

0573-253573

Kom je ook naar de Algemene ledenver-

gadering (ALV) op 30 november 2006?

De ALV wordt gehouden in de kantine van

L.T.T.C. De Toekomst? De ALV start om 20.00

uur. De kans om je uit te spreken over het

beleid binnen je eigen vereniging.

Het bestuur

Oproep voor de ALV
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Openingsknaller en clubkampioenschappen (1)

in het weekend van 9 en 10 september is de

Openingsknaller 2006 en de clubkampioen-

schappen jeugd in één weekend gehouden.

Vanaf 11.00 uur is de hal open en enkele

kinderen staan al klaar. De schoonmaakploeg

van de zaterdagmorgen legt net de laatste

hand aan de zaal en even later mogen wij in

de zaal. Wij eten onze meegebrachte

broodjes op. Rondom 12.30 uur vertrekken

wij naar Zutphen. Er zijn genoeg auto’s om

iedereen te vervoeren, want enkele ouders

hebben aangeboden ook te rijden. Het is fijn

om op zulke momenten op ouders te kunnen

rekenen.

In Zutphen staan Jacqueline en Henk ons op

te wachten. Iedereen krijgt een glaasje

drinken aangeboden en vervolgens worden

er lootjes getrokken om de teams voor de

zeskamp in te delen.

De teamcaptains zijn: Dennis, Kyra, Irma,

Maaike Vo, Niels en Peter.

Zij krijgen instructies mee om hun team door

de zeskamp heen te loodsen. Er zijn verschil-

lende opdrachten te doen, zoals elkaar

tekenen op een flap-overblad; rondje bar-

hangen; bounce-pal (een soort hockey met

een reuzen wattenstaafje); vangnet-balletje-

over en een mini-zes 6-kamp.

Daarna is er een overheerlijk pannenkoeken-

buffet met keuze uit warme kersen op siroop,

uitgebakken spek, ananas en de gebruikelijke

keukenkeuzes zoals appelstroop, strooisel

met als afsluiter een ijstaart met vuurwerk.

Vervolgens is het tijd om een uurtje te bowlen.

De groepsindeling is vrij. Na afloop maken wij

van ieder team een groepsfoto en het

winnaarsteam van de zeskamp heeft

natuurlijk de medaille om.

Als wij in Lochem weer terug in de J.W.-hal

zijn, willen de jeugdleden lekker samen

voetballen en het programma wordt wat

aangepast. Aansluitend is er een dubbel-

toernooi met zeer speciale badjes afkomstig

uit het keuken- en sportassortiment en soms

iets van de zolderverdieping. Intussen helpen

Jos Zonneveld en Peter Kamma met de

apparatuur voor de Karaoke, die wij voor die

avond van Karin Bergsma mochten lenen.

Laurens van Alen komt ‘s avonds een kijkje

nemen. De vader van Marten Adolfsen kwam

ook nog wat aanvullende goed te gebruiken

spul brengen. Onze dank, ook namens de

kinderen voor jullie inzet.

De karaoke is echt een geslaagd idee. Het is

zelfs voor enkele “diehards” moeilijk om

rondom het afgesproken tijdstip ermee te

stoppen en te starten met het afsluitende

gedeelte van deze dag.

Met medewerking van iedereen lukt dat ons

toch wel om deze bocht te nemen. Er wordt

nog een filmpje gedraaid voor de liefhebbers.

Sommige kinderen spelen nog een partijtje

pingpong met elkaar of kletsen wat met elkaar.

De slaapzalen zijn uiteindelijk toch opgedeeld

in de slaap- en een bijna- slaapvrije zone. De

zogenoemde keeters hebben afspraken

gemaakt met de leiding. Rondom 0.00 uur is

het half donker en in de slaapzone is het rustig.

Af en toe loopt er een slaapwacht zachtjes

door de zaal.

Na het ontbijtje komen op zondag de club-

kampioenschappen langzaam op gang. Er

zijn dit jaar verschillende prijzen te winnen.

Joni komt ons nog een bezoekje brengen.

Door een blessure kan hijzelf dit jaar niet

meedoen. Met applaus wordt hij door de

aanwezige jeugdleden ontvangen. RondomLekker eten met zijn allen na de zeskamp
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Openingsknaller en clubkampioenschappen (2)

12.00 uur is er een goed verzorgde lunch en

de clubkampioenschappen lopen door tot het

einde van zondagmiddag. Enkele ouders

komen hun kinderen aanmoedigen. De

kinderen doen hun best en vergapen zich aan

de te winnen bekers en medailles. De

wisselbekers keren jaarlijks terug naar de

club. Een jeugdlid dat de wisselbeker voor de

3e keer wint, mag de wisselbeker houden.

De wisselbekers zijn ter beschikking gesteld

door Trinko Keen. Hij is indirect aanwezig in

de hal via een grote poster die van hem op

het prikbord hangt. De exacte uitslagen

komen ook op de website te staan. Hieronder

volgt een samenvatting:

Hennie Vels Beker is een wisselbeker voor

de clubkampioen jeugd 2006. Deelname door

jeugdleden in de competitiepoule.

GEWONNEN DOOR: Marten Adolfsen

Jacqueline Trofee is een wisseltrofee voor

de winnaar van het recreantentournooi.

Deelname door jeugdleden in de

recreantenpoule.

GEWONNEN DOOR: Emiel Herkert

Trinko Keen Bokaal is een wisselbokaal

voor het jeugdlid dat het afgelopen seizoen

door de leiding wordt beschouwd als “sociaal

in omgang met anderen”.

UITGEREIKT AAN: Michelle Zonneveld

Medailles 2006 voor de plaatsen 1, 2 en 3 zijn

gewonnen door onderstaande jeugdleden

voor:

Competitie winnaarspoule:

1. Marten Adolfsen

2. Annemiek Roelofs

3. Dylan Kamma

Competitie verliezerspoule:

1. Boris Bosch

2. Peter Beening

3. Kim Herold

Recreanten winnaarspoule:

1. Emiel Herkert

2. Irma Schoot

3. Luuk Wassink

Recreanten verliezerspoule:

1. Dennis van Alen

2. Mike Soer

3. Kira van Londen

Na afloop ruimen wij samen de hal weer op

en gaan wij moe en tevreden naar huis. Voor

een subjectief verslag zijn de kinderen zelf

de beste vertellers. Dit zijn meer de feiten van

de jeugdcommissie. Voor de komende

maanden wensen wij alle jeugdleden een fijn

seizoen toe. Een selectie van de foto’s komt

op de website. De jeugdleden ontvangen een

CD-rom met foto’s.

Als wij na een nachtje slapen

terugkijken op dit weekend, zijn er

wel verbeterpunten te ontdekken

voor de volgende keer en daar gaan

wij dan als jeugdcommissie aan

werken.

Namens de jeugdcommissie,

Yvonne Beening

Winnaars wisselbekers v.l.n.r.: Michelle,

Marten en Emiel.
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Tussenstanden najaarscompetitie 2006 jeugd (1)

Team 1 1e klasse - poule 1 Persoonlijke resultaten

De Toekomst 1 8 - 65 M. Adolfsen 21 21 100%

Swift (D) 1 8 - 46 J. Wendersteijt 12 11   92%

Gelvandria 1 8 - 39 J.M. Roelofs 18 14   78%

De Brug 2 8 - 37 D. Kamma 21 12   57%

Ugchelen 2 8 - 29

Wijk 16 2 8 - 24

Team 1 bestaat uit: Marten, Annemiek, Joni en Dylan (coach Ferdinand).

Marten speelt na 8 wedstrijden nog 100%. Hij speelt nu ook voor het eerst mee bij de senioren

in de 3e klasse, dat gaat hem ook goed af.

Joni kon in het begin even niet mee doen vanwege een valpartij met zijn scooter, maar hij is er

weer helemaal bij. En ook hij speelt mee bij de senioren 3e klasse.

Dylan speelt voor het eerst mee in 1e klasse, maar moet er hard aan trekken. Maar het moet

gaan lukken met al die trainingen die hij per week heeft.

Annemiek zegt altijd “ ik kan beter tegen meisjes spelen”. Maar voor de rest doet ze het goed.

En dan als team: na 7 wedstrijden staan ze bovenaan. En dat zullen zo ook wel blijven. Ik denk

dat ze kampioen worden.

Team 2 2e klasse - poule 1 Persoonlijke resultaten

Trias 3 8 - 62 E.J. Pater 12 11   92%

Gelvandria 2 8 - 52 B. Bosch 18 15   83%

De Toekomst 2 8 - 47 J.R. de la Court 18 10   56%

Ugchelen 3 9 - 37 K. Herold 21   8   38%

Torenstad 2 8 - 33 F. Denekamp   3   3   33%

Wijk 16 4 9 - 19

Team 2 bestaat uit: Boris, Jara, Kim, Emmy en Floris (coach Mark).

Kim speelt voor het eerst bij onze club en heeft er veel plezier in. Door de trainingen die ze hier

krijgt is ze een stuk beter geworden. Ga zo door!

Emmy is de oudste van het stel, de keren dat ik haar heb zien spelen beleeft ze er veel plezier

aan. Ze wint elke keer wel zo’n 2 à 3 wedstrijden.

Boris is de laatste tijd behoorlijk gegroeid zowel in de lengte als in de breedte, hij was de eerste

die nieuwe club kleding bestelde.

Jara is iemand die helemaal in haar spel op gaat. Maar ook erg zorgzaam voor haar team is.

Ze neemt geen sporttas mee, maar een plastic tasje van de Hema waar ze alles in doet.

Floris doet voor het eerst mee aan de competitie. Voor eerste punt die hij thuis behaalde, werd

hij verwend door Jara. Hij kreeg een tosti van haar. Dat is nog eens getuige van teamgevoel.

En dan als team: na 7 wedstrijden staan ze op de 3e plaats. Maak nog een paar punten en

misschien worden jullie nog 2e. Ga zo door!
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Tussenstanden najaarscompetitie 2006 jeugd (2)

Team 3 3e klasse - poule 1 Persoonlijke resultaten

De Toekomst 3   8 - 57 K. Kamma 24 19   79%

ETTV 2   8 - 49 M. de Groot   9   7   78%

De Brug 3   8 - 41 M. Zonneveld 21 16   76%

Swift (D) 3   8 - 40 L.D.P. Zimmerman 18 10   56%

Torenstad 3   8 - 27

Trias 5   8 - 26

Team 3 bestaat uit; Kevin, Michelle, Leander en Maikel (coach Susanne).

Michelle is met sprongen vooruit gegaan. Maar ze moest het  een beetje rustig aan doen, ze

had een enkelblessure. Met jou komt het wel goed. Ga zo door!

Leander, onze spring-in-het-veld. Als het bij hem niet gaat zoals hij dat wil, moet hij daarna even

afkoelen (rondje fietsen bijv.). Maar daarna is hij weer vol goede moed.

Maikel had even een dipje, maar is er helemaal weer uit. We kunnen niet zonder jou. En de

wedstrijden die hij speelt,  gaan hem voor de wind.

Kevin een echt verdediger, hij is de enige speler die met noppen speelt. Dat gaat hem erg goed

af gezien zijn percentage.

En dan even over het team: na 7 wedstrijden staan ze bovenaan. Ze moeten er nog hard aan

trekken, maar als ze zo door blijven gaan worden ze wel kampioen.

Team 4 4e klasse - poule 1 Persoonlijke resultaten

Torenstad 4   6 - 48 P.A.J. Beening 15 13   87%

Gelvandria 4   7 - 45 R.T. Kamphuis 12   5   42%

De Toekomst 4   7 - 31 J. Brand 21   9   43%

Overa 1   6 - 29 M. Visser 12   2   17%

Ugchelen 5   6 -   7

Team 4 bestaat uit; Peter, Ruben, Maaike en Joost (coach Jacqueline).

Peter vorig jaar speelde hij erg goed met zijn 100%, maar nu moet hij er wat meer moeite voor

doen in deze hogere klasse, maar ook nu is het zo dat het hem voor de wind gaat. En een keer

verliezen is niet erg.

Ruben draait goed mee in de competitie. Hij vindt het fijn om met Peter in het team te zitten,

want ze kunnen goed samen dubbelen. En Peter geeft hem wel eens aanwijzingen, leuk om dat

te zien.

Maaike is de afgelopen maanden vooruit gegaan. Ja, ik weet nog goed dat ze in het hele begin

niet van de tafel kon afblijven, altijd even vast houden. Maar dit heeft ze helemaal afgeleerd, en

ze vind het ook erg fijn dat er meer meisjes bij zijn gekomen.

Joost geeft aan na deze competitie te stoppen. Misschien  kom je over een tijdje weer eens

terug. Het ga je goed.

Als team: na 7 wedstrijden staat dit team op de 4e plek.
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Tussenstanden najaarscompetitie 2006 jeugd (3)

Team 5 5e klasse - poule 1 Persoonlijke resultaten

Torenstad 5   8 - 61 S.R. Schutte   6   3   50%

Holten 1   8 - 48 E. Herkert   9   4   44%

De Veluwe 1   8 - 40 I. Schoot 24   3   13%

De Brug 4   8 - 30 M. Soer 21   2   10%

Ugchelen 6   8 - 28 R.G.H. Langwerden   0   0     0%

De Toekomst 5   8 - 12 L. Wassink   0   0     0%

Team 5 bestaat uit: Irma, Emiel, Mike, Stein en Luuk (coach Jos).

Mike is de redder voor dit team, sinds kort speelt hij bij ons. Hij heeft mee gedaan aan de mini

cursus van een aantal weken en wilde gelijk competitie spelen. En hoe, in een korte tijd heeft hij

er al een paar gewonnen. Ga zo door!

Emiel deed de eerste paar wedstrijden mee, maar toen is hij uit de boom gevallen . Hij hield er

een gebroken pols aan over. Maar tot mijn verbazing zag ik dat hij laatst weer meedeed. Hij is

weer helemaal terug.

Irma wilde eerst gaan stoppen, maar gelukkig is ze er van terug gekomen. In haar team heeft ze

het de afgelopen weken erg zwaar gehad vanwege de uitval van teamgenoten. Ze moesten heel

vaak met z’n tweeën spelen. Maar nu spelen ze weer met drie man. Ze is de afgelopen maanden

erg vooruit gegaan en heeft ook al twee wedstrijden gewonnen. Ze heeft er weer lol in. Ga ook zo

door!

Stein gaf aan maar 2 wedstrijden te spelen. Ik hoop erg dat je er plezier in blijft houden.

Luuk kan maar 1 wedstrijd spelen, hij zit ook op voetbal en dat

ging dit jaar even niet samen. Hij is de jongste speler bij ons in

de competitie.

Als Wedstrijdsecretaris beleef ik dit seizoen veel plezier met jullie.

Maar er komt ook een tijd dat je het eens moet overdragen aan

een ander. Jullie zullen mij altijd blijven zien, maar ik ga het even

wat rustiger aan doen. Peter Kamma gaat het van mij overnemen

in het nieuwe jaar.

Groetjes van,

Jacqueline

ik

tafeltennis
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Jeugdactiviteiten Wist u dat...

• De openingsknaller voor de jeugd een groot

succes was.

• Jacqueline iemand wou helpen met

steltlopen.

• Ze toen haar eigen benen voorbij liep.

• Ze ineens bats boom op de grond lag met

als herinnering een bont en blauwe plek op

haar scheenbeen.

• Er talenten binnen de jeugdafdeling

rondlopen die goed kunnen karaoken.

• Maar om hun te beschermen wij geen

namen kunnen noemen.

• De jeugd een hele hechte groep is.

• Ze met een spellencircuit net zo fanatiek

zijn als met tafeltennis

• Joni toch wel pech heeft met het besturen

van zijn scooter

• Emiel dacht veilig uit de boom te kunnen

springen, maar dit toch niet goed ging.

• Michelle toch wel een beetje pech heeft met

haar enkel.

• Dylan gek is op broodjes knakworst.

• Mike competitie is gaan spelen, omdat

anders Irma alleen moest spelen in haar

team.

• Mike en Irma er samen toch nog wat van

hebben gemaakt.

• Wij het leuk zouden vinden als de jeugd

ook eens een stukje schrijft in de Mepper.

• De familie Kamma verhuisd is naar het

rustige en landelijke Barchem.

• Het voor hun vervelend zal zijn dat de enige

supermarkt dicht is/gaat.

• Er na de jeugdtraining altijd ranja is voor

de kinderen.

• Ze eigenlijk allemaal wel de ranja willen

verzorgen. Zouden ze thuis ook zo ijverig

zijn?

Dit was het weer voor deze keer en misschien

tot de volgende keer.

Jacqueline Vos

16 dec. Decemberfeest

Op zaterdag 16 december wordt er door

de jeugdcommissie een gezellig

decemberfeest georganiseerd voor de

jeugdafdeling.

Opgave was d.m.v. een uitnodigingsbrief.

Vanaf 16.00 uur is iedereen uitgenodigd. Na

een drankje gaan we samen eten en daarna

is er voor iedereen een cadeautje.

Dit wordt verzorgd d.m.v. lootjes trekken.

Vanaf 20.00 uur is er

voor wie wil een

playback show met

aansluitend een disco.

We hopen dat jullie

allemaal komen en dat

we er samen een

gezellige boel van gaan maken.

Tot ziens op zaterdag 16 december.

De Jeugdcommissie

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:

www.lttcdetoekomst.nl

It’s
Playback
time....
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Een vraaggesprek met...

Voornaam: Marten

Achternaam: Adolfsen

Woonplaats: Lochem.

Geboortedatum: 25-10-1991

Heb je broers of zussen?

Ja, 1 zus van 24, Kyra.

Heb je nog huisdieren?

Ik heb een kat., teigetje.

Hoe lang speel je bij de club?

Bijna 4 jaar nu.

Speel je competitie? Zo ja, welke klasse?

1e klasse jeugd en bij de senioren 3e klasse.

Hoeveel uur train je in de week?

Ongeveer 8 uur.

Wie is het gekste lid van De Toekomst?

Paul van de Weerthof.

Welke activiteit vind je het leuks bij de club?

Jeugdkamp, mooi ouwehoeren!

Wat vind je zo leuk aan de club?

Het is altijd gezellig!!

Op welke school zit je?

3e klas, Staring College.

Wat is je favoriete vak?

Gym en pauze.

Welke vak vind je niet zo leuk?

Beeldende vorming, ergste vak wat er ooit

heeft bestaan, maar je kan wel altijd lekker

gezellig kletsen en alles.

Wat zou je graag later willen worden?

Ik zou het niet weten.

Wat is je favoriete eten?

Mijn moeders pizza.

Welke eten vind je niet lekker?

Pasta en spaghetti.

Waar ga je dit jaar naar toe op

vakantie?

Uhhhmmm, Italië dacht ik.

Waar kun je niet tegen?

Als iemand verliest en dan gaat

huilen.

Ben je ergens bang voor?

Dat tafeltennis voor altijd zou

verdwijnen.

Welke muziek hou je van?

Van alles eigenlijk wel, maar Jumpstyle het

meest!

Wat is het mooiste plekje in Lochem?

Mijn trampoline.

Wat neem je in elk geval mee naar buiten als

je huis in brand staat?

Mijn batje natuurlijk en mijn kat.

Wat is je lieveling kleur?

Oranje.

Wat is je lieveling drankje?

Dubbelfris.

Wat is je sterkste punt?

Mijn forehand topspin.

Wat ligt er op je nacht kastje of naast je bed?

Een wekker.

Hoe vond je het interview?

Echt wel spannend.

Wie moet volgende keer in deze rubriek?

Dylan Kamma.

Groetjes van,

Jacqueline Vos
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Zaterdag 11 november 2006

Het was weer erg vroeg vanochtend, om 6 uur ging bij ons de wekker (gaap). Verzamelen bij

de hal was dus om 7 uur.

Toen wij aankwamen stonden Michelle en Jara al in de stromende regen op ons te wachten.

Eindelijk om kwart over 7 kwam de auto van Buddy Wendersteyt met Joni en Guido (als coach).

Het wachten was dus op Boris, toen die er om 10 voor half acht nog niet was en na twee

pogingen om hem te bellen, zijn we maar met z’n allen naar zijn huis gereden (alles donker).

Ik de auto uit en op de bel drukken, en ja hoor daar ging het licht aan.

Terwijl Boris zich razendsnel klaar maakte voor vertrek gingen wij vast tanken.

Eindelijk waren we goed half 8 op weg naar Heel.

Om 10 uur speelden de jongens. Joni in een poule van 4 waar hij als vierde eindigde. Boris in

een poule van 3 waar hij als 2e eindigde. Kevin ook in een poule van 3 helaas een 3e plaats.

Voor Joni was er dus een troosttoernooi waar hij het erg goed in deed. Hij won hier dus met 3-1.

De volgende ronde heeft hij het net niet gered en won zijn 5 setter net niet, verloren met 2-3. Erg

jammer, hij stond behoorlijk te spelen.

Voor Boris was er dus het hoofdtoernooi, waar hij de eerste wedstrijd glansrijk won. Op naar de

volgende ronde, tegen een zeer bekende tegenstander “Robbert Takke” van Hercules. Boris

heeft erg goed gestreden maar verloor net met 2-3. Jammer.

Voor Kevin zat er dus ook een troosttoernooi in het verschiet. Helaas had hij een goede

tegenstander en verloor met 2-3.

Wel echt kenmerkend voor de kids van De Toekomst om een vijfsetter te spelen.

Om 13 uur waren eindelijk onze twee dames aan de beurt. Allebei de dames waren in een poule

van 5 ingedeeld, maar doordat er in totaal 4 deelnemers niet op kwamen dagen werden de twee

poules samen gevoegd. Dit betekende dat Jara en Michelle tegen elkaar moesten spelen.

Michelle heeft er 2 gewonnen: 3-2 (tegen Jara), 3-0, 1-3, 0-3 en 0,3. Echt een knappe prestatie.

Jara heeft er ook twee gewonnen: 2-3 (jawel tegen Michelle), 3-0, 0-3, 3-0 en de laatste was

super spannend (ze had als tweede in de poule kunnen eindigen) maar echt weer kenmerkend,

een 5 setter, en die verloor ze helaas.

Eindresultaat bij de dames: Michelle 3e plaats en Jara (vraag me niet hoe, het was iets met

onderlinge resultaten) werd helaas 5e.

Maar ondanks dat we geen beker mee mochten nemen naar Lochem was het weer een gezellige

gekte met de kids van De Toekomst.

Susanne Kamma

Verslag toernooi Heel

het laatste nieuws het eerst bij

WWW.LTTCDETOEKOMST.NL
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Goede prestaties De Toekomstjeugd (1)

VERSLAG B- & C-RANGLIJSTTOERNOOI in HOORN
21 & 22 oktober 2006

Op zaterdag 21 hebben Marten, Kim, Floris,

Joni en Boris De Toekomst vertegen-

woordigd op het C-ranglijsttoernooi in Hoorn.

Zondags was dit de taak van Guido, Annemiek,

Peter en Dylan bij het B-ranglijsttoernooi.

Zaterdag
Na vroeg te zijn opgestaan stonden Joni en

Marten al om 10:00 uur de eerste wedstrijden

van hun poule te spelen. Frans Helmich en

Paul hadden hun vrije zaterdag opgeofferd om

hun met raad en daad terzijde te staan. Frans

had zelfs zijn videocamera meegenomen om

alles vast te leggen voor het nageslacht.

Joni lukt het net niet om in het hoofdtoernooi

te komen. Marten daarentegen, liet zich de

kaas niet meer van het brood eten en won met

overmacht alle partijen in 3-0. Joni en Marten

wisten allebei nog 2 rondes verder te komen

en werden daar uitgeschakeld.

Om 12:00 uur was het de beurt van Floris,

Kim en Boris om aan te treden. Kim had haar

zinnen ook op de eerste plek gezet, zeker

nadat ze eerste als een jongen en als pupil

werd aangezien. Ze liet zich geen punten

afsnoepen en werd dus eerste. Helaas was

een gedreven meid van Hoonhorst haar net

te snel af in de hoofdronde en werd Kim na 5

spannende games uitgeschakeld in de

kwartfinale.

Floris speelde aanvallend en gedurfd en de

voorspellingen leken veelbelovend. Helaas

kon hij dit niet omzetten in een winstpartij in

de poule. Toch heeft hij veel bijgespijkerd en

kwam terug in het troosttoernooi tot de

kwartfinale. Boris had zaterdag het gedrag

van een dieselmotor en het duurde dan ook

even voordat hij warm was. Helaas

betekende dit dus een plek in de troostronde,

maar wel zeer verdienstelijk tot de kwartfinale.

Zondag
Na veel getob met alle coaches (allemaal

zieken) was helaas alleen Ronald in staat

om mee te gaan met de jeugd. Bij aankomst

in Hoorn werden Annemiek, Guido en Dylan

afgezet bij de sporthal. Ronald en Peter

moesten nog even een blokje om naar de

zaal van Disnierats. Daar vond het toernooi

voor de welpen plaats.

De eerste resultaten waren veelbelovend.

Zowel Guido, Peter als Annemiek bereikten

met gemak het hoofdtoernooi. Alleen Dylan

kon hier niet aan tippen en kwam als

eerstejaars pupil met een derde plek in het

troosttoernooi. Guido, Peter en Annemiek
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zetten hun goede prestaties nog even voort

en kwamen alledrie tot de kwartfinale.

Annemiek werd daarbij uitgeschakeld door

latere kampioene en heeft dus zeker een goed

toernooi gespeeld. Dylan hervatte ook zijn

prestaties en kwam in de troostronde ook nog

tot de kwartfinales.

Terugkijkend op dit toernooi heeft onze jeugd

weer laten zien dat De Toekomst nog veel

Goede prestaties De Toekomstjeugd (2)

potentie heeft…ik ben erg benieuwd hoe ze

zich het komende jaar gaan ontwikkelen. Met

een zeer talentvolle en gemotiveerde

jeugdgroep in huis hebben we, denk ik, de

eerste stap weer gezet naar De Toekomst

op landelijk niveau!

Coaches bedankt! En hopelijk tot de volgende

keer…

Irene Faber

Op zondag 8 en 29 oktober zijn weer de

eerste rondes van de Nationale Jeugd

MeerKampen (NJMK) gespeeld. Vanuit De

Toekomst hebben de volgende 9 jeugdspelers

meegespeelt: Annemiek, Boris, Dylan,

Marten, Kevin, Floris, Kim, Peter en Guido.

Op zondag 8 oktober werd de eerste ronde

gespeeld. Annemiek, Kim, Joni en Marten

mochten alle vier afreizen naar Enschede.

Alleen Kim lukt het net niet om een plaats te

bemachtigen voor de vervolgronde. Zij bleef

net steken in een beslissende plaatsings-

wedstrijd, maar staat eerste op de reservelijst.

Annemiek heeft zich gelijk zeker gesteld voor

een plek in de ¼ finale in december. Joni,

Marten en ook Guido moesten nog een

vervolgronde spelen op 29 oktober. Guido en

Marten zijn door als eerste te eindigen in de

poule nu ook verzekerd van een plek in de ¼

finale. Helaas was voor Joni de landelijk A

spelende Jan Jaap Schippers net een maatje

te groot. Marten heeft door deze prestatie ook

een felbegeerde B-licentie bij de junioren

bereikt!! Zo zie je maar dat al dat trainen zijn

vruchten gaat afwerpen: super gedaan!

Bij de jongens kadetten trok Kevin op zondag

de 8e ook aan het kortste einde en kon alleen

Boris doorgaan naar de vervolgronde. Echter

met een 9-kamp voor de boeg en slechts één

plaats voor de ¼ finale werd dat een zware

dobber. Slechts 1 partij kon Boris naar zich

toetrekken en is daarmee ook gestrand in de

regioronde van de NJMK.

Dan nog onze jongsten, Dylan, Floris en

Peter. Dylan en Floris werden in hun poule bij

de pupillen allebei derde. Er had voor beide

meer ingezeten en tot overmaat van ramp

mochten ze toen tegen elkaar spelen.

Aangezien Dylan toch iets meer wedstrijd-

ervaring heeft trok hij deze pot naar zich toe.

Helaas betekende dit wel uitschakeling en

staan beide jongens op de reservelijst. Peter

heeft het wat beter gedaan en kon in de

welpenpoule net de laatste plaats voor de ¼

finale bemachtigen.

Kortom: op 17 december aanstaande komt

De Toekomst in de ¼ finale van de NJMK in

ieder geval uit de startblokken met: Annemiek,

Marten, Guido en Peter. Hopelijk slagen zij er

alle vier in om nog een ronde verder te komen!

In ieder geval heel veel succes toegewenst!!

Bij deze wil ik mede namens de jeugdspelers

Jochem, Remy, Frans, Paul en Ferdinand

bedanken voor de coaching!! Helemaal super

dat jullie er bij waren…Ook Ronald bedankt

voor al het regelwerk!

Irene Faber

Verslag regionale rondes NJMK
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Trainingskamp jeugd 2006 (1)

Van donderdag 17 augustus t/m zondag

20 augustus heeft onze jeugd zich weer

optimaal kunnen voorbereiden voor het

nieuwe seizoen tijdens ons jaarlijkse

trainingsweekend. Op donderdag stonden de

eersten al weer klaar om de eerste ballen te

mogen slaan en op zondag aan het einde van

de dag kon iedereen moe maar voldoen lekker

thuis uitrusten. Om een kleine indruk te krijgen

van onze enthousiaste, sportieve en hard

werkende jeugd dit verslag.

Donderdag: voor de uitslovers…
Op donderdag werd met een kleinere groep

de aftrap gegeven voor het nieuwe

trainingsseizoen samen met een aantal

spelers van Hercules. Boris was zich thuis

al stierlijk aan het vervelen en stond daarom

al rond 14:00 uur op de stoep. Om 15:00 uur

waren ook alle andere er en was het dan

eindelijk zover om na een langdurige vakantie

en korte lijmperiode te starten met de eerste

warming-up. Niet alle spelers hadden hun

ledematen gelijk weer onder controle tijdens

de ietwat lastige coördinatie oefeningen,

maar na 5 uur training konden de meesten

toch toegeven dat ze weer enig balgevoel

hadden. Na een lekkere kop zelfgemaakte

soep van Yolanda en broodjes knakworst

konden we in op net stroef gelakte vloer in de

kleine zaal onze bedden opmaken en genieten

van een welverdiende nachtrust….

Vrijdag: de echte aanvang!
Vroeg in de vrijdagochtend stonden ook alle

andere jeugdspelers paraat voor de

trainingen. Tijdens de eerste training werd er

hard geoefend om weer goed met bat en bal

voor de dag te komen. Voor Mike en Joy werd

het zelfs hun trainingsprimeur! Zij konden met

hun spiksplinternieuwe batje voor het eerst

meedoen tijdens een echte training…en dat

was best een beetje aanpoten. Trouwens niet

alleen voor hen, alle jongere spelers mochten

namelijk sparren tegen de al meer gevorderde

en geroutineerde jeugdspelers. Speciaal voor

de het trainingsweekend was ook Peter

Verwey overgekomen uit Groningen om de

trainerstaf bij te staan. Aan het eind van de

middag was de tafeltennisspirit er na zo veel

uren training wel een beetje uit en hebben we

de laatste energie nog gebruikt voor een potje

trefbal. En na een overheerlijke macaroni-

maaltijd van de verschillende ouders heeft de

jeugd nog een beetje aan hun conditie gewerkt

tijdens water-vuur-spons. Tot slot lekker

kletsen en naar bed…

Zaterdag: de zwaarste dag…
Tijdens de zaterdag werd er natuurlijk

aangevangen met een ochtendgymnastiekje

in de buitenlucht. Dit bleek voor sommigen

toch wel eeerrrruuuggg zwaar….na het ontbijt

werd de inzet al weer beter tijdens de eerste

trainingen. Daar werden we ook nog even

versterkt door Mirko, een nieuwe jeugd-

aanwinst van onze club. Na weer honderden

pingpongballen, een daviscup toernooi en

waterflesvoetbal kwam het zwaarste

onderdeel: de interval shuttle run test!! Voor

alle jeugdleden hadden we een persoonlijk

target bepaald en hun uitgedaagd om dit te

halen. Uiteraard heeft de trainerstaf zich niet

laten kennen en Peter V. en Irene hebben

daarom eveneens een poging gedaan tijdens

deze maximale conditietest. Belangrijk is om

even te noemen dat met name de kleinsten

onder ons zich toch echt van hun beste kant

hebben laten zien. Kira, Niels en Floris hebben

absoluut hun longen uit hun lijf gerend. Maar

het meest opvallend  was toch wel de

formidabele prestatie van onze 10-jarige

Peter, die iedereen met ruime voorsprong

achter zich liet! Zelfs alle oudere knapen

konden het niet van hem winnen. Super

gedaan!! Na deze zeer inspannende dag

werd er ontspannend afgesloten met een

discobowling bij Bousema.

Trainen, trainen en nog es trainen....
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Zondag: al weer de laatste dag!!
Speciaal voor ons trainingskamp had onze

trainersstaf nog een kleine verrassing in petto.

De ochtendtraining werd namelijk verzorgd

door een uit Duitsland overgekomen trainer,

Thomas Dick, met een zeer brede ervaring

binnen tafeltennisland. Dat was nog even hard

aanpoten voor de gevorderden tijdens een

wedstrijdtraining en de jongeren onder ons

hebben zich prima vermaakt tijdens een

wedstrijd op een SUPER-tafel. En uiteraard

werd er na de lunchpatatjes weer gestreden

om de titel van het eindtoernooi met spelers

van de verenigingen Swift, Hercules, Overa

en de Brug. Ook dit jaar is er weer gespeeld

in 3 niveaus.

Hier in het kort de uitslagen van het

eindtoernooi:
Niveau 1: Niveau 2: Niveau 3:
1e   Lynn 1e  Floris 1e Marleen

(De Brug) (Overa)

2e  Marten 2e Boris 2e Simon
(Overa)

3e  Linda 3e  Kevin 3e  Peter

Opvallend bleek dat ondanks het zware

trainingskamp onze jeugdleden het toch lukte

om een goede plek in het eindklassement te

verwerven. Verrassend was de eerste plek

voor Lynn in niveau 1, die zich tijdens het

trainingskamp als zeer gedreven speelster

ontpopte tot een ware kampioene. Ze liet

hierbij alle heren achter zich. Bovendien was

ook de 1e plek van Floris in niveau 2 een

fantastische prestatie, aangezien Floris het

als 11-jarige en slechts 1 jaar tafeltennis-

training het zelfs moest opnemen tegen

geroutineerde 1e en 2e klassers. Kevin heeft

ook een prima toernooi gespeeld en een zeer

verdienstelijke 3e plek behaald. Daarmee was

hij vast en zeker in zijn nopjes! In het derde

niveau ging het er hard aan toe. De sterke

spelers van Overa bleken toch iets te veel

van het goede. Peter was de enige die dichtbij

kon komen en trok daarmee de 3e plek naar

zich toe.

Trainingskamp jeugd 2006 (2)

Gele en Groene trui
Uiteraard stond niet alleen de prijsuitreiking

van het eindtoernooi op het programma maar

ook die van de felbegeerde gele en groene

trui. Tijdens het gehele weekend is

bijgehouden wie de beste prestaties leverden

(gele trui) en wie de meeste inzet toonde

(groene trui). De winnaar kon zich net als

voorgaande jaren weer gelukkig prijzen met

een echt tafeltennisshirt. De run naar de t-

shirts was spannend tot het laatste moment

en vaak met slechts met 1 punt verschil werd

de uiteindelijke klassering bepaald. Opvallend

was dat ook dit jaar de dames het er weer

goed vanaf brachten.

Nou dat was even een korte indruk van het

trainingskamp 2006. Ik hoop dat jullie allemaal

weer genoten hebben van alle dagen en

sportieve activiteiten. Bij deze wil ik graag

Lynn (De Brug), Robbert (Hercules) en

Annemarie (Hercules) bedanken voor hun

inzet tijdens onze seizoensvoorbereiding. We

hopen dat we hen nog een keer terug zien!!

Daarnaast wil ik alle andere begeleiders van

het kamp, speciaal Jacqueline en Susanne,

alle ouders en trainers die hebben meege-

holpen om het weer tot een succes te maken

namens de jeugd van De Toekomst bedan-

ken! Zonder jullie zouden we het niet kunnen.

Hopelijk kunnen we in de toekomst en bij De

Toekomst weer een beroep op jullie doen!!

Irene Faber

Prijswinnaars
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Kleurplaat
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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 Kerst- en nieuwjaarswensen?

n Verslag van het Kerstkaarten?

n Aankondigingen van activiteiten?

n Eindstanden competitie najaarsseizoen 2006?

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

n Jeugdhoek met o.a. de kampioenen?

n Verslag trainingsstage jeugd?

n Verslag jeugd ranglijsttoernooi Assen?

n Verslag van de decemberviering Jeugd?

n Wellicht staat uw stukje in het volgende clubblad?
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