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Gegevens

Vuurwerk, champagne?

Oliebollen/appelflappen?

Lekker koken uit eten?

Goede voornemens?

Wintersport?

Informeer eerst bij onze
adverteerders!

Redactioneel
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De eerste compititie van het seizoen 2006/

2007 zit er al weer op. De kerstdagen
en de jaarwisseling staan voor de deur en dan
beginnen we weer aan een nieuw jaar. Wat
zal 2007 ons allemaal brengen....wisten we
dat maar. Hopelijk op sportief vlak voor

iedereen progressie en plezier in het spel.

Wat kunnen jullie zoal verwachten in dit
speciale ‘kerst’ clubblad?
Aankondigingen van activiteiten zoals de

oudejaarsborrel op 29 december a.s. en
verslagen van activiteiten zoals klaverjassen
en jokeren en openingsvergadering van ‘De
club van honderd’.

Verder een overzicht van de eindstanden van
de najaarscompitie 2006. Wie zijn er
kampioen worden?
Verder veel jeugdzaken: verslagen, gedicht,
interview, aankondigingen, etc.

En natuurlijk wederom de bekende rubrieken
‘t Heukske van HJ, Wist u dat.., Toekomst-
moppers, tt-poëzie en tt-nooit-grappigs.

Ook dit jaar weer persoonlijke Kerst- en

nieuwjaarswensen van o.a. leden, teams en
vrijwilligers. Ik lees ze altijd met veel plezier.

Ik wil bij deze iedereen bedanken voor de
levering van stukken voor het clubblad.

Dan rest mij nog, ook namens Susanne, om
iedereen hele fijne kerstdagen, een goede
jaarwisseling, het allerbeste voor 2007 en niet
te vergeten veel leesplezier toe te wensen.

Namens de redactie,

Marcel Snijder
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Inhoud Agenda

December 2006

20 Oliebollentoernooi. Aanvang 20.15 uur.
Deze avond geen trainingen!

23 Trainingsstage Jeugd
24 Trainingsstage Jeugd

28 Scholierentoernooi
29 Oudjaarsborrel, aangeboden door

Grolsch. Aanvang 20.00-22.00 uur,
kantine LTTC De Toekomst.

Januari 2007

05 Nieuwjaarsreceptie, aanvang 20.00 uur in
de kantine

Meldingen/wijzigingen van activiteiten en data
voor de agenda doorgeven aan Chris
Wenneker (tel. 0573-256260/06-24888669 of
c.wenneker@hetnet.nl).

Chris Wenneker
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Van het bestuur

2006 is alweer zowat voorbij. Voor De

Toekomst zeker geen slecht jaar.
Opnieuw een aantal kampioenen zowel bij de
junioren als ook bij de senioren en daarbij ons
1e team voor de eerste keer in de Play-offs.

Het totale ledental van onze vereniging blijft
stabiel op 195 à 200 leden, al zien we wel dat
dit voornamelijk te danken is aan een sterke
stijging bij de junioren. Het jeugdkader heeft
ook een belangrijk jaar achter de rug en lijkt

nu sterker en slagvaardiger dan voorheen.

Op onze ALV hebben we afscheid genomen
van 2 bestuursleden die jaren lang hebben
bijgedragen aan de goede gang van zaken

binnen onze club, Henk en Liesbeth bedankt.
Blij ben ik te kunnen melden dat wij op die
zelfde ALV 3 nieuwe bestuursleden hebben
mogen verwelkomen waarvan ik verwacht dat
zij de komende tijd veel voor De Toekomst

zullen betekenen.
Toch was het bestuur op de ALV niet compleet
omdat onze secretaris Claske op dit moment
revalideert in Zutphen na een schouder-
operatie. We wensen haar hierbij een snelle

genezing en veel sterkte toe.
Helaas is zij binnen de club niet de enige die
door ziekte of blessures niet in staat is
optimaal aan de verenigingsactiviteiten deel
te kunnen nemen.

Ik hoop dan ook dat 2007 voor een ieder een
gezond en voorspoedig jaar mag worden en

wens namens
het gehele

bestuur u allen
p r e t t i g e
feestdagen en
een goede
jaarwisseling

toe.

Albert
Enterman

Heukske van HJ

An’t ende van ut joar as alles op zien end-

jen lup, dan goa ‘j zo’n heel joar nog us
efkes terugge halen. Wie bunt van ut veurjoar
gedegradeerd en wie hoppen op een snelle
terugkeer in de tweede klasse. Wie heb ut e
red, al was ut kantje boord.  Met ruum viefen-

twintig punten veursprong kampioen e word’n,
dat is neet iets um zo mor an veurbie te goan.
Wie hebt alle vief good tot heel good gepres-
teerd. Weinig punten loaten liggen. Allene ut
dubbel dat zol nog wal een betjen better kun-

nen. Biezonder was dat Patrick twee
wedstrieden hef met e speult. Noa zien ope-
ratie en andere biekommende narigheden is
ut natuurluk fantastisch dat e der weer bie is.

Zo an ut end van ut joar, as de dagen steeds
korter begint te word’n is ut weer tied veur
gezelligheid. Overal lampjes in de beume en
kearsen veur de rame. Mien buurman

trouwens, maakt der elk joar weer heel iets
biezonders van. Der brand alderdebastend
veulle lampjes in zien tuin. Versierd in allerlei
vormen. Herten, schildpadden, krokodillen ik
wet neet wat der allemoale nog meer steet.

Ik zeg van de wekke tegen miene kinder. Der
hooft allene nog mor een coca-cola trein bie
te stoan.
Nee, sommige mensen maakt ut wal arg bont
met al die lampjes. OK kerstmis is ut feest

van ut licht, mor um doar de Nuon met de
sponsoren, dat geet mien toch echt een betjen
te wiet.

Ik hoppe dat iederene die dit leest en iederene
die dit neet leest een gezond 2007 tegemoet

geet. Veul plezeer in de competitie, met
mekare en zonder mekare.

Prettige kerstdagen en een gezegend 2007

Groeten van Hendrik Jan en ziene familie.

Hendrik Jan
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Wist u dat...

• Met de ALTC Sinterklaas hebben gevierd. Het weer een gezellige boel was. De twee Pieten

er volgend jaar hulp bij krijgen. Christa hen graag wilde helpen en Sinterklaas heeft gezegd
dat dit volgend jaar wel kan.

• Sinterklaas eigenlijk op een paard zou verschijnen. Hij nog nooit paard had gereden. Van
tevoren nachtmerries had van hoe hij moest afstijgen en of dit wel goed zou gaan. De

begeleidster van het paard ziek werd, dus het niet door ging. Sinterklaas dus nog een jaar de
tijd heeft om hierover na te denken.

• We er bij de vereniging een toiletjuffrouw bij hebben genaamd Miss Glorix. Deze dame elke
week de toiletten inspecteert om te kijken of er nog voldoende rollen aanwezig zijn zodat men
niet voor verrassingen komt te staan. We Lienke hier erg dankbaar voor zijn.

• Alwin gaat verhuizen naar Dinxperlo per januari 2007. Het daardoor wel wat rustiger zal
worden in de hal. De baromzet wel zal dalen op woensdagavond. We hem veel geluk

toewensen op zijn nieuwe woonplek. We hem best zullen missen.

• Het tijdens de laatste vergadering van de ALTC heel gezellig was. Lienke ons trakteerde op
heerlijke oliebollen bij de koffie. We dit wel voor herhaling vatbaar vonden.

• We iedereen fijne feestdagen toewensen en een gelukkig maar vooral gezond 2007.

Groetjes van,

Bep en Toos

Afscheidswoord Alwin Lankhof

Beste Toekomst Meppers,

Zoals inmiddels bijna iedereen wel weet, ga ik begin 2007 verhuizen. Na ongeveer 27 jaar in
Anke-Marjolein te Lochem hebben gewoond, ga ik naar “de Kalverweide” te Dinxperlo.

Een groot deel van deze 27 jaar ben ik lid geweest van de gehandicaptenafdeling van L.T.T.C.

De Toekomst te Lochem.

Erna en Bep zagen de “sterallures” toentertijd meteen en hebben mij “geronseld”. Ik ben er altijd

met plezier naar toe gegaan, vooral de kantinepauzes met bier en marsjes waren voor mij
hoogtepunten uit mijn sportcarrière. Ook de jaarlijkse uitstapjes waren heel gezellig en het
“drammen” en “zeuren” over de Superband Normaal zal ik ook missen.
Ik vind het best jammer dat ik van jullie afscheid moet nemen, en daarom wil ik iedereen
bedanken en het allerbeste wensen, ook voor het nieuwe jaar! Ook namens mijn ouders!

Mijn adres vanaf 05-01-2007:

Kalverweidendijk 18.11
7091 RN  Dinxperlo

Misschien tot ziens,

Alwin Lankhof



december 2006Toekomst Meppers

7

Verslag van “De club van 100”

Verslag Oprichtingsvergadering Club van 100 27 oktober 2006

Eindelijk was het zover!!! We konden overgaan tot het officieel oprichten van de Club van
100. Het voorlopige bestuur t.w. Jan Wissink, Wim Brinkerink en ondergetekende werd

door de aanwezige leden (45) officieel benoemd.

Jan Wissink deelde mede er 88 leden zijn ingeschreven en hij hoopt voor de Kerst de 100 leden
te halen. Applaus uit de zaal.

Na het officiële gedeelte dat al met al maar ongeveer een ½ uur duurde, werd overgegaan tot de

Bierproeverij. Jan Wissink gaf het woord aan Chris Wenneker die een kort verslag gaf hoe hij
samen met Alex Evenhuis (vertegenwoordiger van de Grolsch) invulling heeft gegeven aan
deze bierproeverij.
Alex neemt hierna het woord door e.e.a. te vertellen over de 8 soorten bieren die deze avond
konden worden geproefd, namelijk:

• Grolsch Tapbier

• Grolsch Herfstbok (fles)

• Amstelbock (fles)

• Grimbergen Dubbel (fles)

• Korenwolf (fles)

• Grolsch Malt (fles)

• Palm (fles)

• Warsteiner(fles)

Alex Evenhuis nodigt de Club van 100 uit om op een nader te bepalen datum een bezoek te
brengen aan de Grolsch Brouwerij in Enschede. Deze uitnodiging werd in dank aanvaardt en
met applaus begroet.

Onder het genot van hapjes (verzorgd door Poelier ’t Vöske) en in een bijzonder gezellige sfeer
werd door velen gebruik gemaakt om de diverse soorten bier te proeven.
Bovendien had bijna iedere biersoort zijn eigen glas, Grimbergen dubbel was de koploper want
binnen de kortste keren waren de 2 kratten van dit bier op.

Deze gezellige avond werd tot in de kleine uurtjes voortgezet.

Op naar de 100 leden en tot de volgende bijeenkomst.

Secretaris Club van 100,

Chris Wenneker
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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-poëzie

Content

Laatst was er een meisje bij ons in de hal
Die sloeg met haar batje warempel geen bal

Uiteraard was ze niet blij
Want ik was erbij

En ze was absoluut niet content met haar geval

Snarf Redjins

Zoen

Een tafeltennisster uit Wormerveer,
deed haar best maar ze verloor keer op keer.

Ze besloot meer met haar buste te doen,
en gaf tegenstanders voor de wedstrijd een zoen.

Prompt verloor ze niet zo vaak meer.

Marcel Snijder

Een goed lid verslapt niet

Een voormalig voorzitter, zei eens subiet
Aan alle leden in zijn gebied

Hoor naar mijn stem
Ik heb het van Hem

Zowaar, een goed lid, verslapt niet.

Snarf Redjins

Een speler uit Wenen

Er was eens een speler uit Wenen,
met het tafeltennis in de genen.

Zijn naam is Schlager,
Oostenrijks’ vaandeldrager.

En toch moet hij dagelijks hard trainen.

Marcel Snijder

Scheuren

Er was eens een pingponger te Reurle
Die sloeg zo hard dat het scheurde

Wat scheurde er dan
Vroeg een andere man

Maar het was al geschied voor't gebeurde

Snarf Redjins
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Verslag van Sinterklaas bij de ALTC

Op woensdag 29 november werden we

verrast met een bezoek van de Sint met
2 van zijn pieten. Net als vorig jaar heeft hij
onze uitnodiging om te komen dus
aangenomen, goed van hem.
Rond 20:00 uur werd op de deur geklopt, hard

geklopt, zacht geklopt.....
Wie zal dat zijn, een vreemdeling zeker? Nee
hoor, en verdwaalt ook niet. Hij wist precies
dat hij bij ons moest zijn. Nadat Sinterklaas
z’n grote b(o)ek open deed, bleek al gauw dat

hij onze spelers en vrijwilligers beter kende
dan menigeen van ons. Alle spelers moesten
om de beurt bij die goede ouwe man komen
en van iedereen had hij wel een diep wegge-
stopt geheim ontdekt, en dat

moest dan nu maar eens pu-
bliek gemaakt worden, vond
hij.

Dat Erwin stiekum FC

Twente fan is, in plaats van
Feyenoord. Erik zo langza-
merhand miljonair moet zijn
met zijn krasloten en dat
Martijn er op Hawaï achter

kwam dat hij DRIE WEKEN
zonder bier moest doen. De
goede ouwe Sint weet het
allemaal.
Het kwam zelfs zover dat Hennie (onze trai-

ner) op een luchtbed moest demonstreren

hoe hij het voor elkaar krijgt Gerrie een blauw

oog te slaan, zonder dat hij het zich kan her-
inneren. De plaspiet liep hier bijna gebroken
ribben op, omdat die dacht dat ze werkelijk
een dutje kon gaan doen?

Ook voor de vrijwilligers had de Sint bijna alle
tijd, deze werden in groepjes afgewerkt,
waarschijnlijk omdat onze vrijwilligers er
bekend om staan dat ze schuchter zijn
(enkelen uitgezonderd).

Voor deze mensen had de cadeaupiet vooraf
(vanuit Spanje natuurlijk) heel originele
presentjes besteld bij de Lochemse
wereldwinkel.

Rond half tien was het voor de bejaarde man
bedtijd en hebben we hem uit gezwaaid met
z’n allen, zingend op de muziek van Jordi.

Al met al weer een zeer plezierig heilig

avondje.

En vanaf deze plaats wil ik namens al onze
leden en vrijwilligers ‘hartelijk dank’ zeggen
aan Sinterklaas en zijn twee zwarte pieten.

Hun inzet en enthousiasme wordt zeer
gewaardeerd.

Namens de ALTC commissie,

Arie PaterHennie op het luchtbed.

De schuchtere vrijwillgers bij de Sint
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Acht teams De Toekomst kampioen

De najaarscompetitie 2006 heeft voor

tafeltennisvereniging L.T.T.C. De
Toekomst acht kampioenen opgeleverd. Zes
teams in de seniorencompetitie en twee
teams bij de jeugd.

Naast het behalen van de play-offs van het
eerste herenteam (voor het eerst in het 54
jarig bestaan van de vereniging) , welke
uitkwam in de eredivisie zijn er ook een aantal
teams kampioen geworden. Het hoogste

team dat kampioen geworden is het tweede
herenteam. Dit team, bestaande uit Remy
Beelen, Paul van der Weerthof, Tom
Bleumink en Frans Helmich moest na het
behalen van dit kampioenschap op 8

december nog een wedstrijd spelen om een
plaats in de hoofdklasse. Op overtuigende
wijze werd er gewonnen, zodat deelname aan
de hoofdklasse een feit is. De andere
kampioenen promoveren door hun

kampioenschap automatisch naar een
hogere klasse. Hier volgt het overzicht van
de overige kampioensteams:

Toekomst 5, bestaande uit Sandra Bouck,
Ferdinand van Hilst, Roland Voppel en Jos
Zonneveldzijn kampioen geworden in de
tweede klasse afdeling Oost regio

IJsselstreek.

Toekomst 6 werd kampioen in de derde
klasse. Dit team bestaat uit Henk Stegeman,
Reint Broeke, Patrick van Laarhoven, Bram

Ebskamp en Jochem Veldmaat

Toekomst 8 welke eveneens uitkwam in de
derde klasse en hier kampioen werd bestaat
uit Marlies Fleming, Richard Otten, Remco
Verwoert en Kees Jan Snijder

Toekomst 16 is op overtuigende wijze
kampioen geworden in de zesde klasse. Het
team bestaat uit: Jan Wissink, Henk
Sloesarwij, Guus Fisscher en Esther Wisink.
Toekomst 17 werd ook kampioen in de zesde

klasse. Dit team is een team met een 6-tal
spelers, nl.: Albert Enterman (de voorzitter van
de vereniging) , Bart Ebskamp, Lienke
Freriks, Geert Zeelte, zuurtje Chris Wenneker
en Gerrit Wassink.

Op overtuigende wijze werd het eerste
jeugdteam najaarskampioen. Het team dat
bestaat uit Marten Adolfsen, Joni Wendersteijt,
Annemiek Roelofs en Dylan Kamma. Zij zijn

kampioen geworden in de eerste klasse van
de afdeling Oost, regio IJsselstreek. Het
komende seizoen zullen ze daarom
uitkomen bij de landelijke jeugd.
De Toekomst 3 werd kampioen in de derde

klasse jeugd. Dit team bestaat uit Kevin
Kamma, Michelle Zonneveld, Michael de
Groot en Leander Zimmerman.

De teams zullen gehuldigd gaan worden

tijdens de nieuwjaarsreceptie van de club op
5 januari 2007 in de Jan Wissink Hal, Koedijk
64 te Lochem. Iedereen is hier vanaf 20:00
uur van harte welkom.

Mirko Egbers

Team 2 (Frans Helmicht ontbreekt)

Team 6 met de kampioensbloemen.
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“Tafeltennis-nooit-grappigs”

Dat er op de recreantenavond een paar le-
den zolang aan het trainen waren, dat ze de

Duracell-batterijen bij deze leden moesten
verwijderen en dat is nooit grappig!

Dat er momenteel bij de vereniging
spraakverwarring heerst over het feit dat

Grolsch de Toekomst heeft of De Toekomst
Grolsch heeft, dat kan zowel grappig als nooit
grappig zijn.

Als je voor de competitie voor een

thuiswedstrijd helemaal naar Apeldoorn moet
rijden, is nooit grappig!

Als je de "kantjes" er af slaat i.p.v. loopt, is

dat nooit grappig!

Als je het moet hebben van je loopvermogen
en ze laten je aan de grond genageld staan,
is dat nooit grappig!

Als je bij Futura een punt scoort via het
basketbal net, is dat wel grappig!

Als je door je tegenstander afgeserveerd

wordt, is echt nooit grappig!!

Als je afgelopen woensdag geen "normaal"
gesprek kunt voeren, omdat Alwin er niet is,
is dat nooit grappig!

Als op de noodkreet van het Bestuur “om
meer vrijwilligers”, maar weinig wordt
gereageerd, is dat nooit grappig!

Als tijdens de komende beenhamparty van
Albert Enterman, de hamvraag gesteld gaat
worden, is dat nooit grappig!

Als Bep op de woensdagavond al in de gor-
dijnen klimt, is dat nooit grappig.

Als je met een theedoek uit de keuken al de
speelzaal inloopt om daar iemand af te
drogen, is nooit grappig.

Als Alwin bij een optreden van NORMAAL al
een vestje "heukt", is dat nooit grappig.

Als je met de Club van 100 bij de
oprichtingsvergadering op 88 leden staat en

er meldt zich iemand die nr. 101 wil worden,
is dat nooit grappig!

Je tegenstander uit het spel halen doordat je

niet tot tien kunt tellen, is nooit grappig!

Als je tijdens het schoonmaken  moet dweilen
zonder dweilorkest, is nooit grappig!

En ook dweilen met de kraan open, is nooit
grappig!

Als donderdag 's avonds de kleedkamers en
toiletten schoonmaakt en op vrijdag wordt een

zeepdispensers leeggespoten in het toilet, is
nooit grappig!

Als Het Bestuur er achter komt wie dit heeft
gedaan, kan diegene de hele hal in zijn eentje

schoonmaken en reken erop, dat is nooit
grappig!

Als je dan bij Gelvandria bent en er spelen 3
Toekomst Teams, is nooit grappig!

Alle tt-nooit-grappigs van de hand van,
Chris Wenneker

Deze keer is de vulling van deze rubriek geheel afkomstig van één volhardende en trouwe

inzender. Ik hoop toch dat er wel meer leden en lezers van deze rubriek inventief zijn om zo
nu en dan een tafeltennis-nooit-grappig te verzinnen en in te zenden via de website. En als je
niets te binen schiet, geeft niks, je maakt vast wel iets mee en dan hoef je er alleen nog maar “...,
en dat is nooit grappig” achteraan te plakken en via de website in te zenden.
Gebruik onderstaande ter inspiratie en verzin zelf ook een leuke ‘tafeltennis-nooit-grappig’.

Marcel Snijder
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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  de Toekomst 1 - Re/Max Hendrix 1 0 - 4

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

Het 1e team heeft zich geplaatst voor de play-offs maar daar strandde het avontuur. Desondanks
een goede prestatie om bij de beste 4 teams van Nederland te eindigen.

Regio IJsselstreek

Team 2 1e klasse - poule 1 Persoonlijke resultaten

De Toekomst 2 10 - 86 R.X.R. Beelen 21 21 100%

De Brug 1 10 - 61 P.W. van de Weerthof 30 28   93%
Trias 4 10 - 55 T. Bleumink 15 13   87%
Trias 5 10 - 41 F. Helmich 21 15   71%
Gelvandria 1 10 - 29
De Veluwe 4 10 - 28

Promotiewedstrijd van 8 december 2006 bij Wijk 16 te Deventer:
De Toekomst 2 - De Brug 1 6 - 1
Met deze overwinning promoveerd het 2e team naar de hoofdklasse van de afdeling Oost.

Team 3 1e klasse - poule 2 Persoonlijke resultaten

De Brug 2 10 - 69 R.P. Swaters 21 19   90%
De Toekomst 3 10 - 64 B.J.G. Klein Teeselink 30 17   57%
Trias 3 10 - 47 G.T. van Zwieten 30 17   57%

De Brug 3 10 - 44 M.P. Snijder   0   0     0%
Swift (D) 1 10 - 43
De Toekomst 4 10 - 33

Eindstanden najaarscompetitie senioren (1)
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Eindstanden najaarscompetitie senioren (2)

Team 4 1e klasse - poule 1 Persoonlijke resultaten

De Brug 2 10 - 69 G.J. Voelman 30 15   50%
De Toekomst 3 10 - 64 F.P. Snijder 30   9   30%
Trias 3 10 - 47 H. Wittenberg 27   6   22%
De Brug 3 10 - 44

Swift (D) 1 10 - 43
De Toekomst 4 10 - 33

Team 5 2e klasse - poule 4 Persoonlijke resultaten

De Toekomst 5 10 - 71 R.K. Voppel 21 20   95%
Wijk 16 1 10 - 68 J. Zonneveld 24 22   92%
Holten 1 10 - 55 F. van Hilst 27 14   52%

De Brug 5 10 - 49 S. Bouck 18   8   44%
De Lieverdjes 1 10 - 39
Gelvandria 2 10 - 18

Team 6 3e klasse - poule 1 Persoonlijke resultaten

De Toekomst 6 10 - 76 B. Ebskamp 15 14   93%
De Veluwe 7 10 - 50 P. van Laarhoven   9   8   89%

Gelvandria 3 10 - 48 R. Broeke 18 15   83%
Swift (D) 5 10 - 47 H.J. Stegeman 24 17   71%
De Brug 10 10 - 41 J. Veldmaat 24 16   67%
ABS 2 10 - 38

Team 7 3e klasse - poule 6 Persoonlijke resultaten

Futura 1 10 - 72 J.B.H. Schoolderman 30 19   63%

Wijk 16 5 10 - 63 R.J. van Mourik 30 16   53%
De Toekomst 7 10 - 48 N. Horstman 27   6   22%
DSC 1 10 - 46
Trias 8 10 - 45
Torenstad 5 10 - 26

Team 8 3e klasse - poule 4 Persoonlijke resultaten

De Toekomst 8 10 - 75 R.E. Verwoert 30 27   90%
Trias 9 10 - 67 M. Fleming 30 24   80%
Wijk 16 4 10 - 56 R. Otten 30 20   67%
De Brug 13 10 - 49 K.J. Snijder   0   0     0%
Gelvandria 4 10 - 38

Swift (D) 6 10 - 15
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Eindstanden najaarscompetitie senioren (3)

Team 9 3e klasse - poule 5 Persoonlijke resultaten

ETTV 1 10 - 77 M. Egbers 12 10   83%
De Toekomst 9 10 - 58 M. Adolfsen 18 14   78%
Trias 11 10 - 49 J.R. Heijink 21 13   62%
De Brug 12 10 - 43 E. Simmelink 24   9   38%

Torenstad 4 10 - 42 J. Wendersteijt 12   4   33%
SSVZ 1 10 - 31 I.R. Faber   3   1   33%

Team 10 3e klasse - poule 8 Persoonlijke resultaten

De Brug 9 10 - 80 J. Schrijver 27 15   56%
MTC 2 10 - 64 M. Knippen 30   8   27%
Wijk 16 3 10 - 50 A. Horstman 27   5   19%

Warnsveld 3 10 - 48 H. Emsbroek   0   0     0%
De Toekomst 10 10 - 35
ABS 3 10 - 22

Team 11 3e klasse - poule 7 Persoonlijke resultaten

MTC 1 10 - 62 E. Driessen 30 24   80%
De Brug 11 10 - 55 W.J. Klein Baltink 21   8   38%

De Toekomst 11 10 - 52 J. Bouwmeester 21   7   33%
Shot ‘78 1 10 - 52 J. van Laarhoven 18   6   33%
Swift (D) 4 10 - 48
De Lieverdjes 3 10 - 31

Team 12 4e klasse - poule 7 Persoonlijke resultaten

Shot ‘78 3 10 - 74 J.J.J. Hoffman 18   7   39%

De Brug 16 10 - 59 W. Wilgenhof 24   6   25%
Kiwa Gas Tec 1 10 - 59 W.J. Voelman 21   4   19%
Overa 3 10 - 57 J. Stokvisch 21   3   14%
Gelvandria 9 10 - 30
De Toekomst 12 10 - 21

Team 13 5e klasse - poule 4 Persoonlijke resultaten

Wijk 16 7 10 - 64 A. Hofland-Franssen 27 18   67%
Trias 16 10 - 64 J.C. ten Bokkel 30 19   63%
De Toekomst 13 10 - 54 J. Beijer 30 11   37%
Swift (D) 13 10 - 54
Gelvandria 10 10 - 44

ETTV 5 10 - 20
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Eindstanden najaarscompetitie senioren (4)

Team 14 5e klasse - poule 8 Persoonlijke resultaten

Ugchelen 2   9 - 71 H. Franssen   3   3 100%
Swift (D) 14 10 - 65 R.B. Jorritsma 30 21   70%

De Toekomst 14 10 - 50 H.B. Albers 27 12   44%
ETTV 6 10 - 37 J.G.B. van de Lande 30   8   27%
Trias 20   9 - 35*
Wijk 16 10 10 - 22

* 10 punten in mindering

Team 15 5e klasse - poule 1 Persoonlijke resultaten

DSC 2 10 - 88 M. Vruggink 27 11   41%
ETTV 4 10 - 70 H. Brinkerink   9   3   33%
Trias 15 10 - 60 J.B. Vos 27   8   30%
De Toekomst 15 10 - 29 M.M. Spruit 27   6   22%
Gelvandria 11 10 - 27

Futura 5 10 - 26

Team 16 6e klasse - poule 3 Persoonlijke resultaten

De Toekomst 16 10 - 78 E.A. Wissink 12 12 100%
Futura 6 10 - 67 J.W. Wissink 27 21   78%

MTC 5 10 - 46 A.C. Fischer 30 23   77%
Ugchelen 5 10 - 45 H. Sloeserwij 18   8   44%
DTTC 6 10 - 35
De Spinner 5 10 - 19

Team 17 6e klasse - poule 1 Persoonlijke resultaten

De Toekomst 17   8 - 52 G. Wassink   3   3 100%
Olst 9   8 - 50 B. Ebskamp 20 19   95%
Overa 5   8 - 36 C. Wenneker   9   7   78%
Gelvandria 15   8 - 32 A. Enterman 18 12   67%

Shot ‘78 6   8 - 30 G. Zeelte 14   1     7%
E.G. Freriks   0   0     0%

Team 18 6e klasse - poule 2 Persoonlijke resultaten

De Brug 20 10 - 77 E. Eilers-Kraan 21 13   62%

Swift (D) 15 10 - 71 R. Brand 18   8   44%
Ugchelen 4 10 - 61 G.J.Sprukkelhorst-Post 15   3   20%
De Toekomst 18 10 - 42 C.J. Schuiling 18   3   17%
Olst 8 10 - 33
Trias 21 10 - 16
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Bestuurs- en commissieleden

Bestuur:
A. Enterman   (voorzitter) 0573-471266

C. Harmsen-Miedema  (secretaris) 0573-251847

(claske-harmsen@planet.nl)

C. Enterman  (penningmeester) 0573-471266

C. Wenneker 0573-256260

J. Vos 06-41735882

Albert ten Hoopen 0573-254982

Bart Ebskamp 0573-255985

Rob van der Zee 0575-521736

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 (o.a. sponsoring) 0573-252630

Jazz-gymnastiek:
J. Vos 0573-252066

Wedstrijdsecretariaat:
H. Albers (sen. regio en afdeling) 0573-256867

H. Brinkerink  (sen. landelijk) 0573-254676

R. van Alen (jeugd) 0573-253181

W. Voelman (ondersteuning) 0573-252659

A. ten Hoopen (ondersteuning) 0573-254982

Schooltafeltennis Commissie:
H. Emsbroek 0573-253801

W. Voelman 0573-252659

R. Verwoert 06-53429656

Schoonmaakcommissie:
L. Kok 0573-253146

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

F. Snijder  (corrector) 0573-254961

C. Wenneker (agenda) 0573-256260

Website:
Mirko Egbers (webmaster) 0545 293559

C. Wenneker (agenda) 0573-256260

Jeugdcommissie:
J.Osterloh (voorzitter) 06-45426584

R. van Alen (secretaris) 0573-253181

M. Voskuilen (penningmeester)

I. Faber (hoofdtrainer) 06-20030686

P. Kamma (wedstrijdsecretariaat) 0573-257211

R. Swaters (externe toernooien) 06-51884172

S.Kamma (coördinator 1 activiteiten) 0573-257211

J. Vos (coördinator 2 activiteiten) 06-41735882

R. Beelen 06-14492744

L. van Alen 0573-253181

J. Wendersteyt (jeugdvertegenwoordiger)

J. de la Court (jeugdvertegenwoordiger)

Trainers:
I. Faber (hoofdtrainer) 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

N. Horstman 0575-517667

Interesse in vrijwilligerswerk?

Informeer eens bij de diverse commissies.
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Jarigen

Senioren

December 2006
L. Kok 20-12
L.J. Fisscher-Bonhof 21-12
R.H.P. de Cler 23-12

A.C. Fisscher 23-12
A. Enterman 25-12
H. Wittenberg 27-12
D.J. Wamelink 28-12

Januari 2007
J.W. Wissink 04-01
R.J. van Mourik 04-01
R.B. Jorritsma 06-01
J.B. Vos 08-01

G. Zeelte 11-01

M. Vermeulen 23-01
B. Geverink-Beumer 27-01
J.B.H. Schoolderman 27-01
B.W. Klein Wassink 29-01

Februari 2007
A. Lankhof 03-02
H. Wevers 03-02
J. Veldmaat 06-02
J Zonneveld 07-02

J.J. Hoekzema 09-02
L. Ebskamp 11-02
F. van Hilst 13-02
H. Holtslag 15-02
M. Vruggink 15-02

G. Wissink-Tellinga 20-02

J.L. Lamers 21-02
D. Niesink 21-02
A. de Jonge 26-02

Jeugd

Januari 2007
B. Bosch 03-01
F. Denekamp 09-01
P.A.J. Beening 22-01

M. de Boer 26-01

Februari 2007
M. Jonkhout 24-02

Ledenmutaties

Nieuwe leden:

Senioren

Per 1 november 2006:

J. Hofland (Jolanda)
Endepol 37
7241 LE Lochem
0573 255801

G.G. Stokkink-v/d Berg (Gerrie)
Walsteeg 10

7241 BG Lochem
0573 251672

Per 1 januari 2007:
H.G.J. Mogezomp (Gert)

Tusselerdijk 9
7241 PZ Lochem
0573 258655

J. Uiterlinden (Jan)
Tusseler 1B
7241 KA Lochem

0573 255593

G.J. Hagens (Jan)
Dillenburg 96
7242 BD Lochem

0573 254479

Jeugd

Per 1 januari 2007:
Christiaan van de Molen
Rapenburg 38
7161 EB Neede
0545 293559

Verhuisd:

Joy Ruijmgaart

Koedijk 39
7242 KE Lochem

Mark Willems
Gentiaan 4

7217 TW Harfsen
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Verslag Kerstkaarten

Doordat de 16 december jl. een aantal mensen niet op tijd waren of hadden afgezegd opende

Chris Wenneker de avond wat later dan gepland was. Chris heette iedereen namens  L.T.T.C.
De Toekomst van harte welkom en wenste iedereen veel kaartplezier. De tafels werden bezet
door 24 klaverjassers en 16 jokeraars.

Iet en Esther Wissink brachten consumpties en hapjes rond in de gezellig versierde kantine.
Achter de bar werd het inschenken van de drankjes verzorgd door Ronald Swaters en Jos
Zonneveld. De sfeer was bijzonder goed, dit bleek uit het regelmatig klinken van een bulderende
lach en gegiechel.

Na een lange avond werden de laatste partijen om 23.50 uur beëindigd. Hierna werd in het
rekencentrum koortsachtig gewerkt om de uitslagen te fabriceren. Om 00.10 uur was het dan
zover. Chris Wenneker bedankte eerst een ieder die aan het welslagen van deze avond had
meegewerkt: Iet, Esther, Jos, Liesbeth, Bep, Ronald en Jan. Ze kregen ook een warm applaus.

De uitslagen waren als volgt en prijzen waren er voor de eerste drie plus een poedelprijs voor
degene die als laatste was geëindigd.

Klaverjassen: Jokeren:
1. Frans-Jan Holtmaat 5396 pnt. Atty Vels  35 pnt.

2. Linda Spruit 5130 Hendrika Leussink  47

2. Hiekje van der Veen 5130 Gerry Leussink  53

4. Els Jansen 5022 Yvonne Beening  64

5. G. Barink 4935 Wil Jansen  65

6. Dick Boesveld 4933 Gerrit Brunsveld  70

7. Jannie Nijland 4901 An Spruit  70

8. Jeanet Boesveld 4897 Gerrie Stokkink  72

9. Hennie Vels 4727 Gerrie Vels  76

10. Remy Beelen 4616 Jetty Schippers  78

11. Albert Enterman 4609 Lienke Freriks  82

12. Ellen Simmelink 4580 Marie Barink  83

13. Bart Ebskamp 4502 Wim Leussink  83

14. Jacqueline Vos 4497 Rikie Stokkink  85

15. Kirstin Herold 4431 Rikie Brunsveld  95

16. Reini Ruiter 4431 Michelle Zonneveld 118

17. Ferdinand van Hilst 4381

18. Inga Herold 4361

19. Adrie Fleming 4338

20. Liesbeth Kok 4275

21. Albert ten Hoopen 4254

22. Henk Franssen 3826

23. Hans van der Lande 3721

24. Mirko Egbers 3379

Na deze prijsuitreiking kon een ieder nog een agenda, kalender, pen, etc. uitzoeken en alle
deelnemers kregen nog een kerstservet met daarin een paar bonbons en een kaart met de
beste wensen.
Al met al een geslaagde avond. Met Pasen zal er zeker weer een kaartavond georganiseerd

worden.

Chris Wenneker

Grote opkomst

bij het Kerst-

kaarten met

jokeren en

klaverjassen
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“Toekomstmoppers”

Waarom doet een blondje haar bril af

tijdens een alcoholcontrole?
Dat scheelt toch mooi twee glazen.

Een volwassen blondje gaat naar de
videotheek en wil eigenlijk graag een

kinderfilm huren. Ze schaamt zich hier echter
wat voor en gaat naar de man die achter de
balie zit en fluistert in zijn rechteroor: "Waar
liggen de kinderfilms?"
De man antwoord: "Aan de andere kant."

Waarop het blondje in zijn linkeroor fluistert:
"Waar liggen de kinderfilms?"

Een man zit 's ochtends rustig zijn krantje
te lezen, als ineens zijn vrouw achter

hem staat en hem een flinke klap geeft met
de koekenpan.
"Waar was dat goed voor?" roept de man uit.
"Dat was voor dat briefje in je jaszak met
'Marylou' erop", gilt zijn vrouw.

"Ach, gek mens”, zegt de man, “Marylou is
het paard waar ik altijd op wed."
Na dit te horen schaamt de vrouw zich
vreselijk en bied haar excuses aan.
De volgende morgen zit de man aan de

ontbijttafel wat cornflakes te eten, als hij
ineens zo'n harde klap krijgt, dat hij met z'n
gezicht in de cornflakes duvelt. Als hij weer
bijkomt schreeuwt ie uit: "Waarom deed je
dat?"

Waarop zijn vrouw zegt: "Je paard heeft
gebeld!"

Een mooi meisje heeft haar armband laten
repareren en komt het nu ophalen. Ze

vraagt hoeveel het kost.
"Een kusje", zegt de man.
"Oké, mijn opa komt zo afrekenen."

Een multimiljonair wordt 50 jaar en hij

besluit een heel groot feest te geven en
nodigt de hele buurt uit in zijn luxe achtertuin,
met zwembad en al. Ook Sjefke, de enige
Belg in de buurt, wordt uitgenodigd. Het is echt
een superfeest met muziek, bier en gezellig-

heid. De miljonair roept op een moment: "Ik

geef 1 MILJOEN euro aan degene die durft te

vechten met de alligator die op dit moment in
het zwembad zwemt!"
Hij had het nog niet geroepen of Sjefke ligt al
in het water te vechten met die Alligator. Hij
vecht een strijd van leven op dood. Na een

hels gevecht slaagt Sjefke erin het beest te
wurgen. Drijfnat en flink gehavend kruipt hij
uit het zwembad en de stomverbaasde
miljonair zegt: "Sjefke, beloofd is beloofd, je
krijgt dat miljoen van me."

Waarop Sjefke zegt: "Rot op met dat miljoen
van je."
De miljonair verbaast: "Een half miljoen
dan?"
Sjefke:"Wil ik ook niet! Ik wil alleen de naam

van de klootzak die me in het water heeft
geduwd!"

Een vrouw fietst door Rotterdam, met op
haar bagagedrager 2 grote vuilniszakken,

waarvan er in een zak een gat zit, en er vallen
iedere keer briefjes van 20 euro uit die zak.
De politie ziet dat en houdt haar aan:
"Mevrouw, er vliegen een heleboel briefjes van
20 euro uit die zak."

"Verdorie",  zegt die vrouw, "dan moet ik zo
snel mogelijk terug om die briefjes weer op
te pakken."
"Nou, momentje", zegt de agent, "waar heeft
u 20 eurobriefjes eigenlijk vandaan? Gejat?

"Nee", zegt de vrouw, "ik heb een tuintje, vlak
naast het Feyenoord stadion, en ze komen
dan vaak om te plassen, zo mijn tuintje in.
Maar ik laat dat niet ongemoeid. Ik ga dan
achter een bosje staan met een heggen-

schaar, en als eentje zijn piemel door dat
bosje steekt, laat ik die heggenschaar zien,
en zeg: "20 euro, of je zaakje eraf!"
De agent moet lachen en vind het een goed
idee. "Maar wat zit er dan in die andere zak?",

vraagt de agent. "Tja...", zegt de vrouw, "ze
betalen natuurlijk niet allemaal."

Wat is het toppunt van nieuwsgierigheid?
Door het sleutelgat van een glazen deur

gluren.
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Nieuwjaarsreceptie

U KOMT TOCH OOK!!

NIEUWJAARS-
RECEPTIE

vrijdag 5 januari

2007

KANTINE

JAN WISSINKHAL

Aanvang 20.00 uur

ik ben super trots op mijn team, waarom?

Nou ze zijn kampioen geworden.
Ja, het was een super team.
Het ging niet zonder slag of stoot.

Maikel: had in het begin een klein dipje.

Michelle: blesseerde haar enkel, waardoor ze
een tijdje uit de running was.
Leander: zag het soms niet meer zitten,
waardoor hij rondjes ging fietsen.
Kevin: brak op het laatst zijn hand, waardoor

hij helaas uitgeschakeld was.

Nou, jullie zien dat het allemaal niet zo
makkelijk ging, maar snappen jullie nu
waarom ik zo trots ben op mijn team?

Vanaf het begin stonden ze boven aan, en
niemand heeft ze kunnen inhalen.
Het was wel tot het einde toe spannend.
De laatste wedstrijd was uit, bij De Brug, en

ze moesten nog maar 3 punten om daad-
werkelijk kampioen te worden.
Wat hing er een spanning bij de kanjers,
waardoor ze de eerste 2 punten aan de
tegenstander cadeau gaven.

Maar toen, ja toen, gingen ze als een speer.

Wat ben ik ontzettend trots op deze donders:
Michelle, Leander, Maikel en Kevin .
VAN HARTE GEFELICITEERD, het is jullie

echt gegund.

Jullie begeleider (coach),

Susanne

Super trots!

Jeugdteam 3 met coach.
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Een vraaggesprek met...

Voornaam: Dylan

Achternaam: Kamma
Woonplaats: Barchem
Geboortedatum: 21-05-1995

Heb je broers of zussen?
Ja, broer ‘Kevin’.

Heb je nog huisdieren?
Ja, hond Turbo en kat Pino.

Hoe lang speel je bij de club?
Ik was 6 jaar toen ik begon.

Speel je competitie? Zo ja, welke klasse?

Ja, afgelopen seizoen 1e klasse.

Hoeveel uur train je in de week?
10 uur.

Wie is het gekste lid van De Toekomst?
Sweety (Ronald Swaters, red.)

Welke activiteit vind je het leuks bij de club?
Jeugdkamp.

Wat vind je zo leuk aan de club?
Alles.

Op welke school zit je?

De Toermalijn in Lochem.

Wat is je favoriete vak?
Gym en pauze.

Welke vak vind je niet zo leuk?
Alles eigenlijk.

Wat zou je graag later willen worden?
Automonteur.

Wat is je favoriete eten?

Patat.

Welke eten vind je niet lekker?
Aardappels.

Waar ga je dit jaar naar toe op vakantie?
Weet nog niet.

Waar kun je niet tegen?
??????

Ben je ergens bang voor?

Dat de tafeltennishal weer instort.

Welke muziek hou je van?
Rap, trance en hardcore.

Wat is het mooiste plekje in Lochem?
Tafeltennishal.

Wat neem je in elk geval mee naar buiten als
je huis in brand staat?

De hond, kat en sporttas.

Wat is je lieveling kleur?
Blauw.

Wat is je lieveling drankje?
Cola.

Wat is je sterkste punt?
Forehand topspin.

Wat ligt er op je nacht kastje of naast je bed?
Wekkerradio, foto van Turbo en soms mijn
mp3.

Hoe vond je het interview?
Leuk.

Wie moet volgende keer in deze rubriek?
Boris Bosch.

Groetjes van,

Jacqueline Vos
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Aankondiging (Minicursus)

Wegens groot succes in 2006 start L.T.T.C. De Toekomst de

Minicursus 2007
Op donderdag 1 februari 2007 start tafeltennisvereniging L.T.T.C. De Toekomst voor alle
enthousiaste kinderen van 6 t/m 12 jaar uit Lochem en omstreken wederom een minicursus
tafeltennis! Jij komt toch ook?

De minicursus is een 6 wekelijkse cursus speciaal voor alle basisscholieren uit Lochem en

omstreken. In deze 6-weekse cursus leer je de eerste beginselen van het tafeltennis met behulp
van allerlei behendigheids en tafeltennisoefeningetjes. In de periode mei-juni 2006 hebben we
voor het eerst een minicursus gestart en wegens groot  succes organiseren we deze nu weer.
Gedurende 6 weken geeft onze trainer William de Bruijn elke week een tafeltennistraining (met
uitzondering van de vakantie) .

Wanneer en waar?

o Op donderdag van 18:15 tot 19:30 uur

o Data: 1 februari, 8 februari, 15 februari,

   1 maart, 8 maart en 15 maart

De trainingen zijn in de onze eigen zaal: de Jan Wissink Hal aan de Koedijk 64 in Lochem
(achter de manege). De kosten voor de gehele cursus zijn slechts • 7,50.

Hoe kan ik me opgeven?

Je kunt je t/m 26 januari 2007 telefonisch aanmelden bij William via het telefoonnummer 06-
13653990 of bij Irene via het telefoonnummer 06-20030686 of per e-mail irenefaber@hotmail.com.

Kijk voor meer informatie van onze tafeltennisvereniging en de minicursus ook op
www.lttcdetoekomst.nl.



december 2006Toekomst Meppers

3 9

Kerst- en nieuwjaarswensen



Toekomst Meppers december 2006

4 0

Mijn kampioenen van team 1

ik ben erg trots op mijn jongens en mijn ene

meid die in het team spelen, want we zijn
kampioen geworden in de 1e klasse. En
hopelijk gaan we volgend seizoen of landelijk
C spelen en anders gaan we Hoofdklasse
spelen.

We hadden even een moeilijke start, want één
speler van ons was geblesseerd. En dat was
natuurlijk onze Joni die toen net een paar
weken zijn brommercertificaat had gehaald.
Hij was namelijk met zijn knie tegen een

paaltje aan geknald en dat moet je nooit doen.
Dus kon hij de eerste paar wedstrijden niet
meedoen. Gelukkig hebben we een viermans
team, dus hebben we niet met invallers
hoeven te spelen.

Ons team bestaat uit:

• Marten Adolfsen

• Joni Wendersteijt

• Annemiek Roelofs

• Dylan Kamma
Dat zijn mijn vier spelers waar ik het mee heb

gedaan om kampioen te worden.
Marten was wel de topspeler uit het team
want hij heeft als enige 100% gespeeld.
Maar Joni deed het ook helemaal niet slecht
die had in de 90% gespeeld.

En onze Annemiek heeft in de 70% gespeeld
en onze kleine Dylan heeft in de 50%
gespeeld. Dat is toch allemaal heel erg netjes,
ik ben trots op ze.

Voor Dylan was het wel zwaar want hij kwam
uit een lager team bij ons in het team spelen
en hij moest er wel hard aan trekken om niet
zomaar van tafel weg gespeeld te worden.
Maar hij heeft zich niet op de kop laten zitten

door de tegenstanders en vocht er goed
tegen.

Maar volgend seizoen wordt het wel zwaarder
voor hem als hij landelijk gaat spelen als we

dat krijgen. Maar voor de andere word het ook
niet makkelijk die moeten er ook aan gaan
geloven. Want het is altijd weer een stapje
hoger en dat moet je dan niet vergeten.

Er gaat ook een speler weg bij ons uit het

team, en dat is Annemiek, want die gaat
meisjes spelen bij ons. Er wordt een
meisjesteam opgezet om ook landelijk te
gaan spelen ik wens haar daar veel succes
in. Maar we krijgen ook weer een nieuwe

speler bij ons in het team en dat is Frank
Bruggeman en die komt van De Brug af.
Frank komt ons team versterken in het
landelijk of in de Hoofdklasse en die heeft ook
al zo goed gespeeld dit seizoen. Namelijk

100% Hoofdklasse. Knap gedaan hoor! Dus
we hebben er een goeie weer bij gekregen.
Ik ga volgend seizoen de jongens 1 coachen
en de meisjes 1 bij de thuis wedstrijden. En
bij de uit wedstrijden ga ik alleen met de

jongens mee, want ik ken me nou niet in
tweeën delen en dat is eigenlijk zo nu en dan
wel jammer hoor.

Als laatste wil ik nog zeggen fijne feestdagen

en een heel gezond 2007 toe gewenst.

Groetjes van de coach van team 1 het
kampioensteam hoera hoera!

Ferdinand van Hilst

Kampioensteam Toekomst 1 jeugd, vlnr: Annemiek,

Marten, Dylan en Joni samen met coach Ferdinand.
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Wist je dat......

• De familie Kamma weer met een gerust hart in het rustige en mooie Barchem kan blijven

wonen, omdat de enige supermarkt alsnog is blijven bestaan (zouden hun aandelen
hebben?)

• Het Decemberfeest een groot succes was.

• Wij de kookkunsten van sommige hadden onderschat.

• Wij beter geen namen kunnen noemen om hun te beschermen.

• Na het eten er tijd was voor de cadeaus.

• Er leuke en originele cadeau’s en surprises waren.

• Er dit keer geen karaoke was, maar wel een playback show.

• Maaike Visser een echte artiest is en er ook een Jan Smit in ons midden was.

• Dat er jeugdleden meededen zonder dat ze zich hadden opgegeven, KLASSE!

• De kabouter Plopdans natuurlijk ook niet mocht ontbreken.

• Maaike, Ria, Susanne en Jacqueline dit fantastisch deden.

• Iedereen enthousiast was.

• Kevin wel een zeer hoge pijngrens moet hebben, omdat hij 10 dagen met een gebroken

hand heeft rondgelopen en zelfs nog heeft getafeltennist.

• Maar hij toch wel liever gips om zijn hand kreeg.

• Hij dan lekker met de bus naar school kon.

• Dat Maikel een demonstratie heeft gegeven van de moderne klompendans.

• Dat het tegenwoordig anders heet, volgens de bronnen Jump Style.

• Het jammer voor Jarno en Anne was dat zij zich niet lekker voelden.

• Gelukkig nog wel het cadeautje hebben gekregen voordat ze ziek naar huis gingen.

• De jeugd toch wel een stukje kan schrijven voor de Mepper.

• Leander een stukje heeft geschreven alsof hij dit al jaren doet.

• Laurens heel goed kan fotograferen en hij daardoor geen act hoefde te doen.

• Wij gaan begrijpen dat je niet met je buitenschoenen in de zaal mag spelen.

• De aanhouder wint.

• Er een leuke accommodatie is geboekt voor het jeugdkamp.

• Het weekend van vrijdag 22 juni 2007 tot en met zondag 24 juni daarom vrij gehouden
moet worden. Zet het alvast in jullie agenda’s!

• Irene Faber en vriend in blijde verwachting zijn.

• Wij hun van harte feliciteren.

• Susanne ondanks een Tomtom navigatiesysteem nog verdwaalt.

• Dit waarschijnlijk komt omdat het een vrouwenstem is.

• Het misschien voor haar met een mannen stem wel zou lukken.

• Er in bij de jeugd nu al 2 teams kampioen zijn geworden. Dit belooft wat voor de toekomst.

Dit zijn team 1 Marten, Joni, Annemiek, Dylan en coach Ferdinand en team 3 Kevin,
Michelle, Leander, Maikel en coach Susanne.

• Wij jullie willen feliciteren met het behaalde resultaat.

Groetjes van,

Maaike Voskuilen



Toekomst Meppers december 2006

4 2

Kerst- en nieuwjaarswensen



december 2006Toekomst Meppers

4 5

Decemberfeest door Dylan en Leander

Omdat Sinterklaas al met zijn allochtone

hulpjes in Spanje zit, en die ouwe zatte
kerstman nog op de noordpool absint aan het
drinken is, dachten we dat het een goed idee
was om zelf een feest te organiseren. Het
feest was een groot succes, omdat iedereen

kwam. In het begin werd er gegourmet, wat
bij sommige groepjes uitmondde in een
enorm lomp voedselgevecht. Gelukkig
hoefden wij de rommel niet zelf op te ruimen.
Toen was het tijd voor cadeautjes: Joepie!

Nadat iedereen zijn gedichten (variërend van
twee woorden tot twee kantjes) voorgelezen
had en iedereen de cadeautjes uit had gepakt,
werd er een playbackshow gehouden. Het
begon met een spetterend optreden van

Maaike Visser, die in haar eentje de hele groep
Lordi nadeed. Toen was het de beurt aan
Dylan. Hij vond het heel tof om zijn favoriete
artiest Jan Smit te imiteren. Toen kwam
intervaltrainer Frans met zijn supercoole

vertolking van het liedje ‘Een lief klein konijntje’.
Na deze individuele nummers kwam er een
heuse meidenband. Kim, Michelle, Jara en
Lynn deden, geholpen door de altijd
enthousiaste Jacqueline, het nummer ‘It’s

raining men’ van the Weathergirls. Na deze
band kwam er
nog een meiden-
groep. Ditmaal
was het de beurt

aan Kyra en
Tessa, die geza-
menlijk de Bass-
hunter imiteer-
den. Vervolgens

kwam er een op-
treden van
Maikel, Kevin en
Leander. De laat-
ste sprong als

een idioot in het
rond, terwijl
Maikel weigerde
om te
jumpstylen. Na al

deze kinderlijke

optredens was het eindelijk de beurt aan een

volwassen meidengroep, bestaande uit
Jacqueline, Suzanne, Maaike en Ria. Zij de-
den de plopdans, wat fantastisch ging. Tot slot
ging iedereen de Macarena doen, wat bij de
meeste redelijk lukte. Daarna kwam het mo-

ment waar iedereen op had gewacht: disco!
DJ Jos draaide verschillende liedjes, waar
ieder jeugdlid (en de volwassenen trouwens
ook)  enthousiast hun ritmische bewegingen
op uitvoerden. Jacqueline vond het op een

gegeven moment wel mooi geweest met de
disco, en besloot een stoelendans te gaan
doen. Na veel geworstel kwam Dylan in de
eerste ronde als winnaar uit de bus. Hij deed
de tweede keer niet mee. Toen werd zijn neef

Mike de winnaar. Alle kampioenen (team 1 en
team 3, zie verderop in dit blad)  werden
daarna door Jacqueline in het zonnetje ge-
zet. Na een aantal liedjes was het afgelopen
met de feestelijkheden voor deze december-

maand.

Dylan Kamma en Leander Zimmerman

Gezellig eten tijdens de Decemberviering.
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Gedicht Woensdagtraining

Het gedicht van 2 meiden

16 december was er een feest,
zoals die nog nooit was geweest.

Er was ook veel vreugd,
met de ouderen en de jeugd.

Er waren veel gedichten,
met boze en blije gezichten.

Niet iedereen is nou blij met een
Feyenoordtas,

maar misschien komt het Mike goed te pas.
Er waren gedichten in alle soorten en

maten,
niet iedereen was blij met het vele praten.

Vooral Lynn en Annemiek kregen een
gedicht van hier tot Tokio,

en de anderen vonden het maar zozo.
Dylan kreeg zijn batje met noppen,

maar zijn broer Kevin slaat hem vast naar
de knoppen.

Kevin had al eerder geslagen met de
zijkant van zijn hand,

daarom was zijn hand ook in het verband.
Marten kreeg zijn snoepjes in een pot,

en daarbij vrat hij zich helemaal kapot.
Ferdinand kreeg ook weer zijn drank,

alleen moest hij ‘t opdrinken zonder Frank.
Frank was er helaas niet bij,

hij moest werken en had dus geen vrij.
Kim kreeg een foto met haarzelf Linda en

Annemiek,
ze leken net op een freak.

Daarna was er ook nog veel muziek,
met iedereen als publiek.

Maar nu is toch het einde in zicht,
het was een leuke avond,

maar nu is het toch echt uit met dit
gedicht.

Groetjes,

Lynn en Kim

De woensdagtraining met Nico Horstman

is weer nieuw leven ingeblazen!
Eindelijk daar is-ie dan weer!!! Vanaf
woensdag 8 november 2006 is er weer een
woensdagtraining van 18:30-19:45 uur voor
de jeugd van de Toekomst. Deze training

staat onder leiding van onze kersverse trainer
Nico Horstman. Nico is 27 jaar en speelt nog
niet zo lang bij De Toekomst. Dat wil niet
zeggen dat hij geen ervaring heeft, want Nico
heeft jarenlang bij de tafeltennisvereniging in

Markelo gespeeld. Ook daar heeft hij een
steentje bijgedragen bij de jeugdbegeleiding.
Nu heeft hij er zin in om de trainers van De
Toekomst nu te komen versterken. Nico zal
vanaf januari worden bijgestaan tijdens de

training door twee van onze jeugdleden Kevin
en Maikel. We zijn erg trots dat deze twee
jonge spelers ook hun steentje willen
bijdragen.

Vanaf januari 2007 zal de woensdaggroep
bestaan uit:

• Maaike

• Luuk

• Gino

• Mirko

• Irma

• Ruben

• Mike

• Kevin (hulp)

• Maikel (hulp)

Andere kinderen die nog maar één keer in de
week trainen en niet op dinsdag / donderdag
kunnen zijn ook van harte welkom in deze

groep. Geef dit dan wel even aan bij de
trainers!

Telefoonnummer Nico Horstman:
0575-517667 / 06-40488534.

Irene Faber
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Eindstanden najaarscompetitie 2006 jeugd

Team 1 1e klasse - poule 1 Persoonlijke resultaten

De Toekomst 1 10 - 80 M. Adolfsen 24 24 100%
Swift (D) 1 10 - 64 J. Wendersteijt 18 17   94%
Gelvandria 1 10 - 53 J.M. Roelofs 21 16   76%
De Brug 2 10 - 44 D. Kamma 27 14   52%
Ugchelen 2 10 - 34

Wijk 16 2 10 - 25

Team 2 2e klasse - poule 1 Persoonlijke resultaten

Trias 3 10 - 77 B. Bosch 21 18   86%
Gelvandria 2 10 - 63 E.J. Pater 18 15   83%

De Toekomst 2 10 - 56 J.R. de la Court 21 10   48%
Torenstad 2 10 - 42 K. Herold 27   9   33%
Ugchelen 3 10 - 41 F. Denekamp   3   1   33%
Wijk 16 4 10 - 21

Team 3 3e klasse - poule 1 Persoonlijke resultaten

De Toekomst 3 10 - 71 K. Kamma 24 19   79%
ETTV 2 10 - 63 M. Zonneveld 27 21   78%
Swift (D) 3 10 - 51 M. de Groot 15 11   73%
De Brug 3 10 - 46 L.D.P. Zimmerman 24 13   54%

Torenstad 3 10 - 35
Trias 5 10 - 34

Team 4 4e klasse - poule 1 Persoonlijke resultaten

Torenstad 4   8 - 65 P.A.J. Beening 18 15   83%

Gelvandria 4   8 - 48 J. Brand 24 11   46%
Overa 1   8 - 40 R.T. Kamphuis 12   5   42%
De Toekomst 4   8 - 37 M. Visser 15   3   20%
Ugchelen 5   8 - 10

Team 5 5e klasse - poule 1 Persoonlijke resultaten

Holten 1 10 - 83 L. Wassink   3   2   67%
Torenstad 5 10 - 68 E. Herkert 14   8   57%
De Veluwe 1 10 - 51 S.R. Schutte   6   3   50%
De Brug 4 10 - 40 I. Schoot 24   3   13%
Ugchelen 6 10 - 33 M. Soer 26   3   12%

De Toekomst 5 10 - 24 R.G.H. Langwerden   0   0     0%



Toekomst Meppers december 2006

4 8

Kerst- en nieuwjaarswensen



december 2006Toekomst Meppers

5 1

Jara & Joni aanvulling voor jeugdkader

Zoals de meesten van jullie inmiddels wel

weten heeft het een tijdje gerommeld
binnen het jeugdkader. Wel op een uiterst
positieve manier, want we zijn druk bezig met
het hervormen, herkaderen en kennismaken
met een nieuwe structuur, opzet en beleid.

Dat is soms even zoeken, maar levert tot nu
toe vruchtbare resultaten af waar we als
jeugdkader best trots op kunnen zijn. Tijdens
de ALV is al even aangestipt dat we bezig zijn
met een jeugdbeleidsplan voor de periode

2007-2011. Hierin staat de koers die we graag
willen bevaren voor de aankomende periode.
Eén van de speerpunten daarbij is dat we heel
graag onze jeugd willen betrekken in het
jeugdkader. Tijdens één van de eerste

vergaderingen hebben we daarom twee
kandidaten benoemd en mogen daarom nu
met trots bekend maken dat Jara de la Court
en Joni Wendersteyt ons jeugdkader komen
versterken.

Daarom dacht ik een korte introductie van
deze actieve jeugdleden lijkt mij op zijn
plaats…

Jara de la Court
Jara is een veelzijdige
meid. Naast school
en tafeltennis is zij
nog druk met allerlei

andere bezigheden. Ik
geloof zelfs dat je van
haar regelmatig stuk-
jes kan vinden in de
krant… Wil je meer

weten, vraag Jara er
maar naar!
Binnen de tafeltennis-
sport is Jara inmiddels
opgeklommen tot een

zeer verdienstelijke
speelster in de 2e

klasse. Aankomend
seizoen zal zij mogelijk zelfs in de 1e klasse
uitkomen en het meiden-team versterken in

de landelijke competitie. Daarnaast heeft zij

als het goed is haar C-licentie weer terug-

verdiend en zal zij hopelijk ook daar weer haar
beste beentje voorzetten.
Jara is gevraagd voor het jeugdbestuur voor
haar positieve kritische inbreng van de
afgelopen jaren en de sociale omgang binnen

de jeugdgroep. We denken dat Jara een zeer
goede aanvulling is binnen het jeugdbestuur
en hopen dat ze er net als wij veel zin in heeft!

Joni Wendersteyt

Joni is de man van
de donker look, de
brommer(ongelukjes)
en een hart van
goud. Joni geniet

van het leven, maar
heeft soms nog
moeite met het in-
schatten van de
weers- en

wegomkomstandig-
heden zoals regen, wind, natte bladeren en
grind. Joni is het jeugdlid, waarbij alle jeugd-
leden zich in het team bij op hun gemak voe-
len!

Ook Joni speelt al op een goed niveau bin-
nen de jeugd en is dit seizoen met zijn team
kampioen geworden in de 1 klasse. Nog even
en de landelijke competitie is ook voor hem
binnen bereik. Daarnaast laat Joni zijn kun-

sten zien op de C-toernooien en zelfs ook in
de seniorencompetitie. Samen met zijn
maatje Marten heeft hij de uitdaging aange-
nomen om ervaring op te doen bij de oudere
garde en geniet daar van de uitdaging.

Joni werd uitverkoren voor het jeugdbestuur
vanwege zijn goede humeur, zijn kunst om
alle jeugdleden in hun waarde te laten en zijn
vriendelijke benadering. Je kunt al raden dat
we ook met Joni een kanjer in huis hebben

gehaald, waar we trots op mogen zijn.

Irene Faber
Ho-ho-ho
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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 Team- en competitieindeling voorjaarscompetitie 2007?

n Verslag Oudejaarsborrel?

n Wist u dat....?

n Verslag van trainingsstage jeugd?

n Verslag Nieuwjaarsreceptie?

n Verslag van de Kaartavond?

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

n Verslag scholierentoernooi?

n Wie is de oliebol van het jaar; verslag Oliebollentoernooi?

n Wellicht staat uw stukje in het volgende clubblad?
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