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Vrijwillegers zijn niet altijd makkelijk te
vinden voor een bepaalde taak. Dat is

de reden dat het clubblad na een half jaar
pas weer verschijnt.  Marcel Snijder, die het
afgelopen jaar zorgde dat het clublad
uitkwam, had aangegeven geen tijd meer te
hebben om het clublad in elkaar te zetten.
Marcel bedankt voor je inspanningen en de
redactie wenst je een prettige bruiloft toe op
07-07-07.

Mirko Egbers, Marcel Snijder en Jochem
Veldmaat namen het redactionele werk in
september 1998 over van Gerard Menting.
Zij tilden direct, qua layout, het clubblad tot
het professionele niveau zoals we dit al
jaren kennen. Om het clubblad te maken
gebruikt de redactie sindsdien het
porgramma Pagemaker. Bij velen heerst de
veronderstelling dat dit programma moeilijk
te leren is of lastig is in het gebruik.
Het tegendeel is mijns inziens waar.
Men gebruikt een basis layout waarin het
clubblad met de standaard pagina’s al
verwerkt is. Met Mirko Egbers als leraar
leert U dit in een avond.
In eerste instantie had mijn oudste zoon
Bram zich beschikbaar gesteld om het
computerwerk voor het clubblad te doen.
Inmiddels is hij student af en is hij vrijwel op
zijn toezegging teruggekomen.

Dat het aantal jeugdleden enorm is
gegroeid en de jeugdafdeling goed draait, is
te merken aan het aantal ”jeugdpagina’s” in
dit nummer. Wellicht een record. Een prima
ontwikkeling. Een mooi voorbeeld hoe de
jeugdafdeling aan de weg timmert, is te
lezen in het stukje over de nationale
sportweek. Ook kijkt de jeugdcommissie
terug op een geslaagd jeugdkamp.
De voorlopige teamindeling van de
najaarscompetitie van jeugd en senioren
als mede de eindstandstanden van de
voorjaarscompetitie zijn in dit nummer
opgenomen.
Nieuw leven (zoon quinten) bij Irene en

Rogier maar ook drie leden die ons dit
seizoen zijn ontvallen. Wij moesten als
vereniging afscheid nemen van Johan
Zweers, Rinus Hofman en Herman
Wevers.

U heeft allen in de regionale pers kunnen
lezen dat de Toekomst stopt met
eredivisietafeltennis. Reden om een einde
te maken aan het avontuur is een gebrek
aan sponsors.  Het officiele persbericht van
onze voorzitter kunt U lezen onder het
bestuursstukje.

Gelukkig gaat het weer goed met onze
clubsecretaris Claske Harmsen.
Een bedankje en hoe haar herstel verliep, is
ook te lezen in dit nummer.

Kopij voor het volgende clubblad kan
gemailed worden naar
redactie@lttcdetoekomst.nl.
De kopij komt dan bij Linda. Zij is bereid
gevonden om de Mepper qua inhoud en
copij te coordineren.
Zo zijn de taken wat verdeeld.
Rest mij nog een ieder veel leesplezier en
een fijne vakantie toe  te wensen.
Namens de redactie:
                                        Bart Ebskamp

Mededeling

Op 9 september start  Plus Cornelis met
een aktie voor verenigingen.
 Looptijd 9 sept. t/m 20 okt. 2007.
Verdere informatie volgt nog.
                                        Albert Enterman

Redactioneel
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Het is alweer enige tijd geleden dat delaatste Mepper uitkwam, wij zijn dan ook zeer con
tent dat deze Mepper nog voor de zomervakantie bij u op tafel ligt.

De zomervakantie is bij de Toekomst altijd een rustige periode, de activiteiten zijn binnen de
club duidelijk minder en de meeste leden hebben het druk met de voorbereidingen voor de
vakantie. Maar schijn bedriegt want in de diverse commissies en bij het bestuur gaat het werk
gewoon door, juist nu moet er alweer van alles geregeld worden voor het volgende seizoen.
Bovendien moeten een aantal dingen van het vorige seizoen afgesloten worden.

 Als bestuur zijn wij buitengewoon blij dat we een aantal nieuwe mensen hebben kunnen
vinden die zich willen inzetten om de Mepper te helpen maken. De coördinatie van Mepper ligt
nu bij Linda Spruit (redactie@lttcdetoekomst.nl) die ook alle kopij verzamelt en de contacten
met de vaste schrijvers van de diverse rubrieken onderhoudt. Zij zorgt dat dit op tijd bij Bart en
Bram Ebskamp komt zodat die er een Mepper van kunnen maken die naar de drukker kan.
Daarna is er natuurlijk nog de groep mensen die zorgen dat het blad bij u bezorgd wordt.

Vlak voordat ik dit stukje schreef kreeg ik nog een bezorgde penningmeester bij me. Zij had
net de afrekening van de bond gekregen met daarin de nota voor de boetes van afgelopen
seizoen, dit was een record voor ons. Totaal alleen voor de senioren 122 euro. Hier zijn
Teams bij die alleen al met een aantal wedstrijden een totaal van 16.50 euro scoren, veelal
met slordige en te voorkomen fouten. Als dit zo doorgaat zullen we alleen hierom al de
Bondscontributie moeten verhogen, of de Teams zelf laten betalen voor hun fouten. Dit is echt
zonde van het geld en onnodig.
Voor nu weer genoeg, wij als bestuur wensen iedereen een goede vakantie toe en hopen u
allen weer gezond terug te zien in het nieuwe seizoen.
Namens het bestuur,                                                                                   Albert Enterman

Van het bestuur

30-03-2007:
Algemene pers mededeling met betrekking tot het Heren 1 Team van LTTC de Toekomst.

Na vanaf 2003 onafgebroken en enthousiast in de landelijke Eredivisie te hebben gespeeld,
heeft het bestuur van de Toekomst helaas moeten besluiten, dat er in de najaarscompetitie van
2007 geen vervolg komt.
Hoewel wij het laatste jaar met veel inzet van onze spelers een plaats in het linker rijtje hebben
afgedwongen en plaatsing voor de play-offs voor de 2de keer haalbaar lijkt, is afscheid van de
Eredivisie onontkoombaar.
De laatste jaren werd het steeds lastiger om voldoende sponsoren te werven om e.e.a. finan-
cieel mogelijk te maken. Hierbij speelde mee dat ons streven altijd is geweest dat de vereniging
niet mocht lijden onder de eventuele kosten die het spelen in de Eredivisie met zich mee brengt.
Hierbij willen wij alle betrokkenen, spelers, coach, sponsoren,de vele werkers achter de scher-
men en de vele supporters bedanken voor hun onmisbare steun gedurende deze jaren.
Voor onze vereniging is het zeker een van de hoogte punten van zijn bestaan geweest.

Namens het bestuur van de Toekomst,
Albert Enterman (voorzitter)

Geen competitievervolg voor De Toekomst
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Zaterdagavond 27-01-2007 is Johan Zweers overleden.
Johan was al geruime tijd ziek, ondanks dat probeerde hij toch regelmatig op de dinsdag-
ochtend van de partij te zijn.
Johan is ook enige tijd bestuurslid geweest en was toen actief bezig met de toenmalige
ALTC.
Hij was destijds voorzitter van de ALTC. Een taak die Erna Eilers van hem destijds heeft
overgenomen.

 In memoriam Johan Zweers

In memoriam Herman Wevers

In memoriam

Op deze plek willen we nogmaals stilstaan bij het overlijden van Rinus Hoffman. Rinus
was een markante man binnen onze vereniging. Daar waar het maar enigszins

mogelijk was stond hij altijd voor de vereniging klaar, maar vooral achter de tafel heeft
hij menig tegenstander het bloed onder de nagels vandaan gehaald. Altijd echter op

een sportieve wijze. Rinus was berucht om zijn verdedigende spel  Anti- topspin
rubbers waren al niet populair bij menige speler, Rinus maakte het allemaal nog erger

door over het frame  van zijn batje rubber van een auto-binnenband te spannen
Natuurlijk mocht dat niet, maar niemand die daar een probleem van maakte. Het

spelen van Rinus ging gepaard met een tomeloze inzet. En hij wilde nooit verliezen.
En zo herinneren we ons een partij in de tweede klas tegen een speler van de

toenmalige vereniging “de Hoven” uit Deventer. Lubberding heette die tegenstander.
Die ene partij duurde 1,5 uur, geen van beide spelers wilde zelf scoren. Beide

speelden met anti-topspin waarmee je overigens ook amper kunt scoren. Gewoon
wachten op een fout van de tegenstander was het devies. En in die partij duurde dat

wel heel erg lang. De laatste jaren stond zijn ziekte het  tafeltennissen in de weg. Maar
gelukkig zagen we hem aan de zijde van Hetty nog geregeld in de tafeltennishal. Even

bijpraten, onder het genot van een biertje. Want ook dat was Rinus. Hij blijft in onze
herinnering als een vent die we nog lang niet wilden missen. Moge Hetty en alle andere

familieleden de kracht vinden om, om te gaan met de leegte die Rinus achterlaat.

  In memoriam Rinus Hoffman

Herman was ondanks zijn hoge  leeftijd altijd een trouw lid op de woensdagavond.
Hij was een fanatieke speler die staand achter de tafael (later zittend) altijd een hele

tijd speelde en dan nadien in de kantine wat ging drinken.
We zullen hem missen op de woensdagavond
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Toos laatst in de kantine de radio zachter
wou zetten en toen aan verschillende knop-

pen van  een radio stond te draaien die hele-
maal niet aanstond. Toos eerst helemaal ver-
baasd was dat er niks gebeurde terwijl ze hef-
tig aan de knoppen stond te draaien, ze er even
later wel achter kwam hoe het zat, gelukkige
maar beter laat als nooit, he Toos.

 Lienke met een reisje op stap was en Marina
toevallig ook mee ging met die reis. Er iemand
voor het publiek mocht optreden in Elvis kle-
ding. Marina hiervoor uitgekozen werd, ze er
een daverend optreden van maakte waar ie-
dereen van genoot. Misschien kunnen we
Marina bij de club ook wel een keer vragen om
op te treden. Je moet immers voor een klein
publiek beginnen.

We met de A.L.T.C. op 11 juli aanstaande met
de bus naar Emmen gaan en dan meteen op
familie bezoek gaan, het wel te hopen is dat
alle Bokito’s goed vast zitten.

Toos met de seizoensafsluiting een prijs kreeg
omdat ze het hoogste gepresteerd had van alle
dames, Bep hier best wel trots op is.

Bep en Toos iedereen een prettige vakantie toe
willen wensen met veel mooi weer en dat we
iedereen in het nieuwe seizoen weer gezond
en wel mogen begroeten.

                             Groeten van Bep en Toos.

WIST U DAT............Winterbarbeque

Het is eigelijk al wel een tijdje geleden
maar toch moest er nog wel een stukje

eschreven worden al is het alleen al voor de
mensen die zich zo druk hebben gemaakt.
31 Januari jongstleden was het dan zover:
Onze 1ste winterbarbeque.Wie komt er nu
op z’n idee?
Dat kan er ook maar 1 wezen en dat was
Henk Franssen.Terwijl de eerste groep druk
aan het trainen was, waren Chris Wenneker
en Henk druk met het opzetten van de
barbeques.
Doordat het ook nog heel licht regende
hebben ze een stuk zeil neer gehangen
zodat men droog stond.
Zo rond tien uur werd het een en ander
uitgelegd over het eten wat op de tafel stond
uitgestald. Er waren verschillende gekruide
kipfilets, bbq worstjes en karbonades. Verder
stond er nog stokbrood en een aantal
sausjes.
De groep was niet erg groot maar dat deed
niks af aan de gezellige sfeer die er hing.
Er is verschikkelijk gelachen, vooral buiten
was het gespreksstof toch wel de bbq
worstjes.
Hierbij bedank ik een ieder die zich heeft
ingezet voor deze leuke avond, en voor de
hapjes en de drankje hebben gezorgd.
Het is zeker voor herhaling vatbaar en dat
zullen de anderen het met me eens zijn die
er ook waren die avond.
 Dus Henk: volgend jaar weer…?
Allen bedankt                              Linda Spruit.

In maart jongstleden heeft het fonds voor gehandicaptensport een grote bijdrage geleverd in
de sportmiddelen van tafeltennisvereniging L.T.T.C. De Toekomst uit Lochem.

Na een aanvraag voor 3 stuks nieuwe tafeltennistafels (speciale tafels voor de gehandicapte
sporters), stemde het Fonds gehandicaptensport ermee in om de rekening te betalen.
Twee tafels zijn reeds ontvangen, de derde wacht op nalevering.
Het Fonds gehandicaptensport, voorheen Nationaal Fonds Sport Gehandicapten, kan deze
gulle gift doen vanwege onder andere de jaarlijkse collecte.
Ook dit jaar zetten vele vrijwilligers weer hun beste beentje voor en gaan als collectant langs
de deur. Dit jaar is de collecteweek van 8 tot en met 14 April 2007.
Namens de ALTC,                                                                       Arie Pater          08-04-2007

Nieuwe tafels ALTC
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Bedankje van Claske Harmsen

Hallo allemaal,

Zo, ik dacht nu moet het maar even gebeuren, anders denken jullie dat ik helemaal van de
aardbodem verdwenen ben, en dat is gelukkig niet het geval.
Sinds enkele weken ben ik weer thuis, van een lange periode operaties en revalidatie. 14
november 2006 begon het allemaal toen werd ik aan een zeer pijnlijke schouder geopereerd.
Na 2 dagen verblijf in het ziekenhuis te Deventer ben ik naar het Slingerbosch in Zutphen
gegaan, voor de revalidatie. Als je rechter arm niet functioneert, en je de linker arm door de
operatie ook niet kan gebruiken, dan ben je wel echt gehandicapt. Dat was ook de reden
waarom ik niet naar huis kon en naar het Slingerbosch moest. De eerste zes weken mocht ik
helemaal niets doen en zat de arm keurig verpakt in een sling (per vergissing zei ik nog wel
eens string).
Na 6 weken begonnen we met het mobiliseren, maar helaas pindakaas, het ging niet.
Een fikse ontsteking belemmerde de vooruitgang en daardoor kreeg ik een schouder die
totaal vast zat. De enige optie die ik had was, opnieuw een operatie ondergaan om het zaakje
weer los te maken en de ontsteking er uit te halen.
Dit is in februari jl. dan ook gedaan, weer naar het ziekenhuis en daarna weer naar mijn
geliefde plek het Slingerbosch.(echt niet!)
Een hoop ellende allemaal, maar de zon kwam weer op, want de tweede operatie heeft
resultaat opgeleverd. Ik mag en kan, al gaat het nog een beetje moeizaam, nu Lochem weer
onveilig maken met mijn race mobiel.
Als je voor 6 weken revalidatie gaat en het worden dan bijna zes maanden, dan kun je je wel
voorstellen, dat dit een behoorlijke tegenvaller is.
Gelukkig heeft het me al die tijd niet ontbroken aan bezoek, post, bloemen en medeleven.
Voor  alle oppeppers en belangstelling wil ik jullie hartelijk danken. Het was overweldigend en
heel  fijn om te constateren, dat we niet alleen een sportieve maar ook een heel sociale club
zijn.
Toen ik thuis kwam was mijn woonkamer een grote kas, die vol met prachtige bloemen stond.
Nogmaals, wil ik iedereen hartelijk bedanken.
Nu is het tijd om even helemaal te relaxen, we gaan met vakantie, en na de vakantie ga ik
eens rustig proberen hoe ik mijn secretariaatswerk weer op kan pakken.

Een hartelijke groet en tot ziens!
Claske Harmsen

I n verband met de sterk wisselende opkomst tijdens de trainingen op woensdagavond heeft
de recreantencommissie in overleg met de trainers het volgende besloten:

-Na de zomervakantie komt er 1 trainingsgroep van 20.30 tot 21.30 uur.
-5 a 10 minuten pauze en voor diegene die het vol kan houden volgt nog een training tot 22.00
uur.
-Voor de trainingsgroep geldt wel “wie het eerst komt, het eerst maalt”.
-Verder zullen Esther en Ferdinand elkaar om de week aflossen om de trainingen te verzorgen.
                      De Recreantencommissie Iet, Liesbeth, Henk & Chris

Gewijzigde Training Recreanten
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Verslag van het Ben Wijnhoud toernooi

Hier een klein stukje van de winnaar van de Bennie Wijnhoud bokaal.

11 April begonnen we met de eerste ronde, er hadden zich 18 mensen opgegeven. 15 man-
nen en 3 vrouwen. De eerste twee uit de poule zouden door gaan naar de finale poule, de
nummers 3 en 4 kwamen tussen wal en schip poule. En dan hadden we nog voor de laatste
twee de toostpoule. De dames hadden zich goed vertegenwoordigd in de finale poule, zowel
Erna als ik (Linda) hadden ons geplaats. De derde dame redde het net niet en kwam daar
door tussen wal en schip in. Henk Fransen had de poules  en beetje even sterk gemaakt. Het
bleef zeer spannend in de poule wie er over zouden gaan, bij sommige zelf tot aan de laatste
wedstrijd aan toe. De sfeer was zo als gewoonlijk weer heel goed. Zelfs de nieuwe
recreanten Gerrit Wassink en Gert Mogezomp waren goed bezig. De meeste hadden de
handen vol aan hun speeltje.

Toen was het 18 april en moest het gaan gebeuren: wie gaat de winnaar worden?  Er vielen
zo nu en dan al wat namen. Maar net zo als in de voor ronde bleef het spannend tot aan de
laatste 2 wedstrijden. Deze werden daarom tegelijkertijd gespeeld om iedereen net zo veel
kans te geven. Want er kwamen 3 personen  in aanmerking voor de eerste plaats Harry
Albers had kans en moest spelen tegen Gerrit Wassink. Erna Eilers had ook nog kans maar
moest spelen tegen Linda Spruit wie ook kans had om het toernooi te winnen. Door=dat Linda
won met 2-1 van Erna en Gerrit met 2-1 won van Harry dat was genoeg dat er voor het eerst
een vrouw ( Linda )het toernooi won. Voor iemand was het wel heel ZUUR want die speelde
zelf niet goed.
Het was een zeer mooi toernooi en ook heel erg gezellig, hopelijk doen er de volgende keer
weer meer dames mee. Want met de opkomende nieuwe leden zal het zeer moeilijk worden
om de heren te verslaan.  Tot de volgende keer en bedankt namens Linda Spruit
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Er was een aardige opkomst voor deze wedstrijd.

In totaal hadden er 18 mensen zich ervoor opgegeven en die werden door Henk Franssen
keurig verdeeld in drie poules van zes mensen. Het werden mooie wedstrijden waar
uiteindelijk de sterkste en de minder sterkste uitkwamen.
Die werden onder de vakkundige leiding van Henk verdeeld in drie poules.

In de finale poule die de week daarop gespeeld werden kwamen  Gerrit Wassink, Arie Pater,
Erna Eilers, Harry Albers, Linda Spruit en Chris Wenneker te zitten.

In de tweede poule, die tussen wal en schip werd genoemd, kwamen Bart Ebskamp, Albert
Enterman, Wim Klein Wassink, Jacqueline Vos en Gert Mogezomp uit.

In de troost finale (zie de foto hieronder) speelde tenslotte Hans v.d. Lande Jaap Bood, Geert
Zeelte, Ben Wenneker en  Henk Harmsen.

Er werd nog best fanatiek maar wel fair gespeeld, de hoofd scheidsrechter hoefde nergens in
te grijpen.
In de finale  poule kwam na de zeer spannende wedstrijden met minimaal verschil als
winnaar uit de bus:
Linda Spruit           met   10 punten
2de werd  Harry Albers           met     9 punten
3de werd  Erna Eilers             met     8 punten
4de werd  Gerrit Wassink       met      6 punten
5de werd  Arie Pater              met      5 punten
6de werd  Chris Wenneker     met      5 punten

De tussen wal en schip finale werd gewonnen door:
Bart Ebskamp             met    10 punten
2de werd Albert Enterman        met      9 punten
3de werd Jacqueline Vos          met      7 punten
4de werd Gert Mogezomp         met      2 punten
5de werd Wim Klein Wassink   met      2 punten

En de troost finale werd gewonnen door :
Ben Wenneker            met   10 punten
2de werd Jaap Bood                met     9 punten
3de werd Henk Harmsen          met     5 punten
4de werd Hans v.d. Lande        met     4 punten
5de werd Geert Zeelte              met     2 punten

De prijzen werden uiteraard uitgereikt door Bennie Wijnhoud himself , de winnaars kregen
een mooie bokaal en de verliezers van de drie poules kregen een gratis drankje.

Al met al waren het twee mooie avonden die in heel goede sfeer zijn verlopen onder de
voortreffelijke leiding van Henk  Franssen.                                               Jaap Bood

Verslag van het Ben Wijnhoud toernooi
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Verslag paaskaarten

Evenals voorgaande jaren vond er de vrijdag voor het pasen het traditionele paaskaarten
plaats in onze hal. Zestien jokeraars en twintig klaverjassers maakten zich op voor een al

dan niet hevige strijd om met de eerste prijs naar huis te gaan. Bij binnenkomst kon afgere-
kend worden bij Jan Wissink die de kaarters opwachtte. Na betaald te hebben (3 euro per
persoon) kreeg men namens de organiserende commissie een kop koffie met een paaseitje
aangeboden. Vlak voor achten werd er gestart met het kaarten. Er werden 4 rondes ge-
speeld, waarbij er een pauze was ingelast na de 3e ronde. Bep Fisscher verzorgde samen
met Jan en Iet Wissink voor de nodige versnaperingen. De drankjes die avond werden ver-
zorgd door Wim Voelman en Wim Wilgenhof, die die avond duidelijk genoten. Tijdens het
kaarten nam Iet de drankjes op van iedereen, zodat men ongestoord konden kaarten.

Tegen 23:30 waren de eerste kaarters klaar en mochten een "cadeautje" uitzoeken van een
tafel. Ook kreeg iedereen een paasservet met daarin een aantal paaseitjes. Ondertussen
werd door Chris Wenneker de eindbalans opgemaakt. Hij deed hierna dan ook meteen de
prijsuitreiking, tesamen met Iet. Er waren prijzen voor de nummers 1, 2, 3 en voor de laatste
plaats bij het jokeren en bij het klaverjassen.

Tegen 24:00 was ook deze uitreiking gedaan en was de kaartavond ten einde.
De uitslagen waren als volgt:

Klaverjassen:

01. Gerrit Barink
02. Janet Boesveld
02. A. Voshart
04. Mirko Egbers
05. Dick Boesveld
06. Hennie Vels
07. Linda Spruit
08. Henk Sloesarwij
09. Henk Franssen
10. Ellen Simmelink
11. Jacqueline Vos
12. Albert ten Hoopen
13. Joop Stokvisch
14. Frans Jan Holtmaat
15. Albert Enterman
16. Harry Albers
17. Adrie Fleming
18. Karin Stokvisch
19. Gerard Voshart
20. Hans van de Lande

6295
5542
5278
5217
5021
4999
4947
4875
4693
4596
4323
4221
4151
3980
3922
3808
3785
3784
3727
3576

36
40
43
46
50
55
55
57
59
66
69
75
77
78
93
99

Jokeren:

01. Lienke Freriks
02. Gerrie Vels
02. Nel Ordelman
04. Marietje Barink
05. Jaantje Fleming
06. Gerry Leussink
07. Atty Vels
08. Gerrit Brunsveld
09. Yvonne Beenink
10. Wim Leussink
11. Jetty Schippers
12. Wil Jansen
13. Mimi Zweers
14. Riekie Brunsveld
15. Gerda Post
16. Michelle Zonneveld

Hopelijk word er vlak voor de kerst weer een kaartavond georganiseerd.
Organisatie bedankt!

                                                                                                                     Mirko Egbers

`
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Afsluitavond (1)

Op zaterdag 5 mei 2007 vond bij onze vereniging de afsluitavond plaats.

Het thema van de avond was: Hollandse avond. Diverse leden hadden aan de oproep gehoor
gegeven door zich in gepaste kledij uit te dossen voor deze feestavond. Voor binnenkomst werd
men getracteerd op een ijsje. Sjef van Hoorn van Prego ijs had zich voor de ingang opgesteld
om iedereen te tracteren op zijn zelfgemaakte ijs.
De avond werd om 20:15 uur geopend door Chris Wenneker die, namens de samenwerkende
commissies (ALTC, Jeugdcommissie, Recreantencommissie en het Bestuur), het welkomst-
woord deed. Hij bedankte met name Iet Wissink, Liesbeth Kok, Erna Eilers, Jacqueline Vos en
Albert ten Hoopen de ervoor zorgden dat er die avond toch ruim 90 aanwezigen waren.
Ook werden de vrijwilligers voor alle hulp bij de opbouw en het schoonmaken naderhand (op
zondag 06 mei vanaf 11:00 uur) bedankt.
De mensen achter de bar waren die avond: Gerrit Bleumink en Piet de Vos, terwijl de muzikale
invulling van de avond werd verzorgd door Gewoon Herman en in de periode dat hij niet speelde
nam DJ Sunfield (Jos Zonneveld) het over.

Hij feliciteerde Wai Lung Chung (helaas niet aanwezig) met het behalen van het Nederlandse
kampioenschap A-Jeugd en het behalen van het Nederlands Jeugdkampioenschap dubbel (met
Boris de Vries van Bultman/Smash). Hij noemde dat de Club van 100 een aantal schenkingen
aan de club heeft gedaan, te weten: 7 teltafels + telborden en een startersset Dynamic Tennis.
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Afsluitavond (2)

Hierna nam de jeugd het over om hun coaches ludiek te
bedanken voor de inzet tijdens de competitie.
De meiden van het meisjesteam hadden voor Remy
Beelen en Johannes Osterloh een wedstrijdje bedacht om
te bepalen  wie de supercoach zou zijn (Irene Faber, we-
gens ziekte afwezig, was al benoemd tot Bolle coach en
krijgt binnenkort nog deze trofee).
Na de wedstrijd welke bestond uit spijkerpoepen, snoep-
jes happen, pringelkoker hooghouden en klompendansen
bleek Johannes de beste en ontving de trofee voor Super-
coach.
Hierna werd Ferdinand van Hilst in het zonnetje gezet door
het team dat ie coachte en ontving 2 flessen drank.
Jacqueline Vos kreeg uit handen van het team dat zij
coachte een beschreven T-Shirt. Patrick van Laarhoven
kon niks in ontvangst nemen aangezien hij er niet was die
avond.

Ook Susanne Kamma werd niet vergeten en werd door
haar team in het zonnetje gezet.

Hiena nam Esther Wissink het woord en reikte de Esther
Wissink bokaal uit aan diegene met het hoogste percen-
tage in de competitie. De bokaal werd gewonnen door
Tamara Huigen die met 94% het hoogte scoorde.
Peter Kamma (wedstrijdsecretaris jeugd) reikte het team
dat voorjaarskampioen is geworden de bekers uit. Het team
bestaande uit Kevin Kamma, Jara de la Court, Boris Bosch
en Tamara Huigen werd kampioen in de 2e klasse afde-
ling Oost, regio IJsselstreek.

Na een korte onderbreking nam Harry Albers (wedstrijd-
secretaris senioren) het woord.  Hij noemde welke teams
afgelopen seizoen zijn gedegradeerd en welke teams
kampioen zijn geworden. Hierna mochten Erna Eilers en
Remy Beelen naar voren komen en reikte Harry de

percentagebekers uit aan deze spelers die  het afgelopen seizoen in de competitie het hoogste
percentage hebben behaald. De beker voor het hoogste percentage van de senioren algemeen
ging evenals vorig seizoen naar Remy Beelen. Ook kregen zij een bedrukte handdoek cadeau.

Tegen 21:30 uur was een buffet opgesteld door Jeroen Hoffman van 't Vöske. Het zeer uitge-
breide buffet bestond onder andere uit diverse soorten blokjes kaas, een broodje beenham met
satésaus, diverse salades, zoute haring, kipstukjes in satésaus, piri piri, koude beenham, balle-
tjes gehakt, speklappen, stukjes sparerib. De aanwezigen lieten het zich duidelijk heel goed
smaken.
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Afsluitavond (3)

Tegen 23:00 uur reikte een onafhankelijke jury (Gerrit Bleu-
mink en Piet de Vos) de prijzen uit aan dienene die zich
het orgineels uitgedost hadden.
 De tweede plaats was voor Albert ten Hoopen, als Hol-
land supporter, terwijl de eerste plaats was voor grote smurf
en sorry smurf (Mirko Egbers en Linda Spruit). Gerrit Bleu-
mink en Piet de Vos.

Men kon gedurende de avond ook raden hoeveel knikkers
er in een pot zaten. Iet Wissink (alias Ma Flodder) wist het
aantal goed te raden.

Op speciaal verzoek werden er door DJ Sunfield voor met
name de jeugd een aantal JumpStyle nummers gedraaid.
Na enige aarzelingen waagden zich toch een aantal jeugd-
leden (en senioren) op de dansvloer.

Om 01:00 uur was het einde van de afsluitavond.

 Mirko Egbers
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Vier teams kampioen

Binnen onze vereniging zijn in de voorjaarscompetitie 4 teams kampioen geworden. Één
team bij de junioren en drie teams bij de senioren.

Bij de jeugd is kampioen geworden: Toekomst 2, bestaande uit Kevin Kamma, Jara de la
Court, Boris Bosch en Tamara Huigen. Ze werden kampioen in de 2e klasse afdeling Oost,
regio IJsselstreek. Op 5 mei kreeg het team uit handen van de wedstrijdsecretaris jeugd
(Peter Kamma) ieder een beker uitgereikt.

Bij de senioren zijn drie teams kampioen geworden. Het gaat hier om De Toekomst 3, be-
staande uit:Ronald Swaters, Bennie klein Teeselink, Guido van Zwieten, Marten Adolfsen en
Marcel Snijder (die overigens geen wedstrijd heeft meegespeeld). Zij zijn kampioen geworden
in de eerste klasse. Op vrijdag 27 april heeft het team een promotie wedstrijd gespeeld tegen
het team (De Brug 2) dat in de andere eerste klasse poule kampioen is geworden. Er werd
gespeeld bij Wijk 16. Alhoewel het 5-5 werd is het team niet gepromoveerd, aangezien hierna
games werden geteld en De Toekomst hierin het onderspit moest delven. Eventueel is het
mogelijk dat het team alsnog kan doorstromen, aangezien De Toekomst 1 komend seizoen
wegvalt. Dit zal echter binnen het afdelings cq Landelijk niveau beslist gaan worden.

Toekomst 8 is kampioen geworden in de derde klasse. Dit team bestaat uit: Sjako Beekman,
Roland van Mourik, Jan Schoolderman en Niko Horstman.
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Vier teams kampioen

Bovengenoemde seniorenteams werden tijdens de afsluitavond genoemd dat ze kampioen
geworden zijn. Op 20 april jongstleden zijn Toekomst 3 en Toekomst 9 in het zonnetje gezet
door de voorzitter Albert Enterman en Henk Brinkerink. Ze kregen allen een mooie bos bloe-
men, evenals het team van Trias, die wisten te winnen van De Toekomst 2 (Remy Beelen,
Tom Bleumink, Paul van de Weerthof en Frans Helmich) en daardoor kampioen werd.

Tot slot is ook Toekomst 9 kampioen geworden in de derde klasse. Dit team moest de laatste
wedstrijd met minimaal 7-3 winnen van hun directe concurrent De Brug. Doordat het team
van De Toekomst in de thuiswedstrijd met 3-7 had verloren werden de kansen voor De Toe-
komst klein geacht. Er werd die avond bij De Brug echter met 2-8 gewonnen, waardoor het
kampioenschap een feit was. Wellicht hebben de meegereisde supporters (Linda Spruit,
Dylan Kamma en Lynn Ravenzwaaij) hier een positieve bijdrage aan geleverd. Dit team
bestaat uit: Mirko Egbers, Ellen Simmelink, Johan Heijink, Joni Wendersteijt en Irene Faber
(die overigens geen wedstrijd heeft meegespeeld).

Toekomst 9 gehuldigd in de zaal bij thuiskomst.

ik

tafeltennis
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Eindstanden voorjaarscompetitie senioren (1)

Team  1

Remax/HendrixX 1
Openline/Westa 1
AA-Drink/FVT 1
De Toekomst 1
Scylla 1
Mannak/DTK '70 (K) 1
SKF 1
Bultman/Smash '70 1

Eredivisie

 17 - 39

 17 - 34

 17 - 33

 17 - 23

 17 - 18

 17 - 18

 17 - 17

 17 - 14

 .Halve finales: 1e wedstrijd   wo 25 apr  AA Drink/FVT 1 - Openline/Westa 1     4 - 0
                                               wo 25 apr  de Toekomst 1  - Re/Max Hendrix 1      0 - 4
                         2e wedstrijd  ma 30 apr  Openline/Westa 1  -  AA Drink/FVT 1   1 - 4
                                              ma 30 apr  Re/Max Hendrix 1  -  de Toekomst 1      4 - 0
AA-Drink/FVT en Re/Max Hendrix hebben zich beide geplaatst voor de finale
Finales          1e wedstrijd  wo  2 mei  AA Drink/FVT 1  -  Re/Max Hendrix 1         1 - 4
                     2e wedstrijd  zo  6 mei  Re/Max Hendrix 1  -  AA Drink/FVT 1           4 - 2
 Re/Max Hendrix is de voorjaarskampioen en algeheel kampioen 2006/2007

*) onderling resultaat Trias 2 - De Toekomst 2  13 - 7 => Trias 2 kampioen
promotiewedstrijd:
Tussen de nummers 1 van iedere poule is een promotiewedstrijd gespeeld.
 Deze wedstrijd is gewonnen door Trias 2 met 5-3.
Trias 2 promoveert daarom naar de 3e divisie.

Team 2

Trias 2
De Toekomst 2
Effect 74 1
Blauw Wit 1
Be Quick 62 1
Bultman/Smash 3

10 - 71 K
 10 - 71

 10 - 51

 10 - 45

 10 - 35 D

 10 - 27 D

Team 3

De Toekomst 3
Trias 4
De Brug 3
Torenstad 1
De Brug 4
Olst 1

10 - 68
10 - 65
10 - 53
10 - 51
10 - 34
10 - 29

Persoonlijke  resultaten

 reguliere competitie
BOSMAN J.A.W.                  12      6     50%
CHUNG W.L.                           8      4     50%
SPANJE R. VAN                      8      4     50%
KAHN J.                                   4      2     50%
KOBES G.                              10     3     30%

Persoonlijke resultaten
 R.X.R. Beelen               27    24      88%
T. Bleumink                    21    15      71%
P.W. van deWeerthof     27    17     62%
F.W.H.M Helmich   15     15     7      46%

Persoonlijke resultaten

R.P. Swaters                 27    22      81%
B.J.G. Klein Teeselink    30    19      63%
G. v. Zwieten                  27    16      59%
M. Adolfsen                     6       3      50%
M.P. Snijder                     0      0        0%

HOOFDKLASSE poule 2

1e KLASSE  POULE 2

Tussen de nummers 1 van de twee 1e klasse poules, De Toekomst en de Brug, is een
promotiewedstrijd gespeeld.
Er werd met 5-5 gelijk gespeeld. Deze wedstrijd werd toch gewonnen door de Brug op basis
van 2 meer gewonnen games. De Brug 2 promoveert daarom naar de hoofdklasse.
Als pleister op de wonde gaat dit team, door het wegvallen van ons eredivisieteam,  als nog
hoofdklasse spelen.
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Team 5

Holten 1
De Toekomst 5
De Veluwe 4
De Brug 7
ABS1
MTC 1

10 - 77
10 - 75
10 - 55
10 - 48
10 - 25
10 - 20

2e KLASSE  POULE 2

Persoonlijke resultaten
 G.J. Voelman             30    26         86%
 Wittenberg                30     23         76%
 F.P. Snijder                30     18        60%

Team 6

Swift 1
Trias 6
Holten 2
Futura 1
De Brug 5
De Toekomst 6

10 - 70
10 - 59
10 - 50
10 - 47
10 - 46
10 - 28

Persoonlijke resultaten

B. Ebskamp                21     12       57%
J. Veldmaat                 21        5      23%
H.J. Stegeman            24        4      16%
R. Broeke                    12        1        8%

Team 7

De Spinners 1
Wijk 16 1
Warnsveld 1
ETTV 1
De Brug 6
De Toekomst 7

10 - 61
10 - 58
10 - 56
10 - 50
10 - 44
10 - 31

Persoonlijke resultaten

R.E. Verwoert             24     13       54%
K.J. Snijder                   6       3       50%
M. Willems                 18        7       38%
R. Otten                     24         4      16%
 M. Fleming                18         3      16%

Team 8

De Toekomst 8
Trias 8
Overa 2
De Brug 14
De Veluwe 7
Gelvandria 2

10 - 66
10 - 62
10 - 51
10 - 44
10 - 44
10 - 33

Persoonlijke resultaten

J.B.H. Schoolderman   27    21      77%
R.J. van Mourik              27    14      51%
N. Horstman                 18       8      44%

2e KLASSE  POULE 3

2e KLASSE  POULE 1

3e KLASSE  POULE 1

Eindstanden voorjaarscompetitie senioren (2)

Team 4

De Brug 2
De Veluwe 3
Trias 3
Trias 5
De Toekomst 4
Overa 1

10 - 81
10 - 66
10 - 54
10 - 47
10 - 45
10 -  7

Persoonlijke resultaten

 R.K. Voppel                  24    17      70%
 J Zonneveld                  24    14      58%
 F. vanHilst                     21      5      23%
 S. Bouck                       21      4     19%

1e KLASSE  POULE 1
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Team 10

De Veluwe 6
De Toekomst 10
Warnsveld 2
De Brug 13
Trias 11
Wijk 16 3

10 - 63
10 - 61
10 - 55
10 - 47
10 - 41
10 - 33

Persoonlijke resultaten

P. vanLaarhoven          18      17      94%
E. Driessen                  27      20     74%
W.J. Klein Baltink         20        7      35%
J. Bouwmeester           23        8     34%

Team 11

 Gelvandria 3
De Veluwe 5
Swift 3
Futura 2
Trias 9
De Toekomst 11

10 - 75
10 - 61
10 - 60
10 - 39
10 - 39
10 - 26

Persoonlijke resultaten

J. Schrijver                   24     10      42%
A. Horstman                 24       6      25%
M. Knippen                    30       7      23%
H. Emsbroek                   0       0       0%

3e KLASSE  POULE 2

3e KLASSE  POULE 4

Team 12

De Spinners 2
SSVZ 1
Gas tec 1
Swift 8
Gelvandria 7
De Toekomst 12

10 - 71
10 - 68
10 - 53
10 - 52
10 - 33
10 - 24

Persoonlijke resultaten

J.J.J. Hoffman              15       8      53%
Wilgenhof                     24       5      20%
W.J. Voelman               27       5      18%
J. Stokvisch                  24       2        8%

Team 13

 Trias 14
Overa 4
Gelvandria 11
Olst 6
Swift13
De Toekomst 13

10 - 72
10 - 68
10 - 46
10 - 43
10 - 41
10 - 30

Persoonlijke resultaten

J. Vreeman                  24      13      54%
A.C. Fisscher              30      10      33%
E.A. Wissink                 3         1      33%
J.G.B. van deLande      27        4     14%
J.W. Wissink                 0         0       0%

4e KLASSE  POULE 6

5e KLASSE  POULE 2

Eindstanden voorjaarscompetitie senioren (3)

Team 9

De Toekomst 9
De Brug 9
Wijk 16 5
Trias 10
Warnsveld 3
Swift 5

Persoonlijke resultaten

M. Egbers                    21     18       85%
J.R. Heijink                   21     17      80%
J. Wendersteijt             21     14      66%
I.R. Faber                       0        0       0%

10 - 66
10 - 63
10 - 59
10 - 53
10 - 32
10 - 27

3e KLASSE  POULE 3
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Team 15

Gelvandria 12
Futura 4
De Brug 19
De Toekomst 15
Trias 17
Swift 15

10 - 81
10 - 51
10 - 48
10 - 44
10 - 39
10 - 37

Persoonlijke resultaten

B. Ebskamp                30      18      60%
C. Wenneker               24        9      37%
A. Enterman                30         9     30%

Eindstanden voorjaarscompetitie senioren (4)

5e KLASSE  POULE 6Team 16

Spinners 4
DSC 3
Wijk 16 7
De Toekomst 16
Swift 14

 8 - 51
 8 - 40
 8 - 38
 8 - 37
 8 - 34

Persoonlijke resultaten

E. Pater                       24      20      83%
Henk Fransen               6         4      66%
J.B. Vos                       24         6     25%
M. Vruggink                  12        3      25%
H. Brinkerink                 3         0       0%

5e KLASSE  POULE 4

6e KLASSE  POULE 1Team 17

ETTV 6
Swift 16
Gelvandria 14
MTC 5
De Toekomst 17

 8 - 68
 8 - 61
 8 - 40
 8 - 19
 8 - 12

Persoonlijke resultaten

H. Sloesarwij              12         3      25%
E.G. Freriks                 20         3     15%
Mogezomp                  17          2     11%
 G. Zeelte                     17           0     0%

6e KLASSE  POULE 4Team 18

Overa 5
De Toekomst 18
Futura 6
Trias 19
Ugchelen 5

 8 - 55
 8 - 50
 8 - 34
 8 - 31
 8 - 30

Persoonlijke resultaten

G. Wassink                 18        17     94%
E. Eilers-Kraan           21        18     85%
R. Brand                       9           4    44%
C.J. Schuiling                3           1   33%
G.J. Post                        9           0     0%

Team 14

Trias 16
Wijk 16 8
DTTC 5
ETTV 5
Gelvandria 9
De Toekomst 14

10 - 72
10 - 61
10 - 55
10 - 42
10 - 35
10 - 35

Persoonlijke resultaten

J.C. tenBokkel             30      15      50%
A. Hofland-Franssen   30      14      46%
H.B. Albers                   30        3      10%

5e KLASSE  POULE 3
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Team 1                   hoofdklasse

                               aangevraagd 2e divisie
Tom Bleumink
Remy Beelen
Paul van deWeerthof

Team 2                   hoofdklasse
Ronald Swaters
Frans Helmich
Ben Klein Teeselink
Guido van Zwieten
Team 3                       1e  klasse

 Jos Zonneveld
 Roland Voppel
 Ferdinand vanHilst
 Sandra Bouck
Jolanda Hofland

 Team 4                     2e  klasse
 Jan Voelman
 Henry Wittenberg
 Frans Snijder
Marten  Adolfsen

Team 8                       3e klasse

Marlies Fleming
Remco. Verwoert
Keesjan Snijder
Mark Willems
Richard Otten

Team 6                      2e  klasse
Jan Schoolderman
Ronald van Mourik
Sjako Beekman

Team 5                      2e  klasse
Johan Heijink
Mirko Egbers
Ellen simmelink
Joni Wendersteijt
Patrick van Laarhoven

Team 9                     3e klasse

Erwin Driessen
Wim  Klein Baltink
Jan Bouwmeester
Nico Horstman
team 10                       4e klasse

Henk Emsbroek
Jan Schrijver
Arend Horstman
Rino Knippen
Team  11                     4e klasse

Wim Wilgenhof
Jeroen Hoffman
Wim. Voelman
Joop Stokvisch

Team 15                     6e klasse

Jan Wissink
Jan Vreeman
Esther Wissink
Hans van der Lande

Team 12                      5e klasse
Cor tenBokkel
Alie Hofland-Franssen
Gerrit Wassink
Team 13                      5e klasse

Albert Enterman
Bart Ebskamp
Chris Wenneker
Michelle Zonneveld

Team 16                     6e klasse

Lienke Freriks
Henk Sloesarwij
Gert Mogezomp
Geert Zeelte

Team 17                       6e klase
Harry Albers
Erna Eilers-Kraan
Rob Brand
Chris Schuiling
Gerda Post

Team 7                      3e  klasse
Henk Stegeman
Bram Ebskamp
Jochem Veldmaat
Reint Broeke

Team 14                     5e klasse

Jacqueline Vos
Emmy Pater
Henk Fransen
Kim Herald

Teamindeling najaarscompetitie senioren
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Bestuurs- en commissieleden

Bestuur:
A. Enterman  (voorzitter) 0573-471266
C. Harmsen-Miedema (secretaris) 0573-251847
(secretariaat@lttcdetoekomst.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
P. Kamma (jeugd) 0573-257211
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. Freriks 06-45354704
G. Zeelte 0573-257524

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:
B. Ebskamp sr (redacteur) 0573-255985
B.. Ebskamp jr (redacteur) 0573-255985
L. Spruit (copij) 0545-293559
(redactie@lttcdetoekomst.nl)

R. Verwoert (advertenties clubblad) 06-53429656
M. Ebskamp (corrector) 0573-255985
C. Wenneker (agenda) 0573-256260

Website:
Mirko Egbers (webmaster) 0545-293559
C. Wenneker (agenda) 0573-256260

Algemene Jeugdcommissie:
J. Osterloh (voorzitter) 06-45426584
R. van Alen (secretaris) 0573-253181
R. Otten (penningmeester) 06-21828171
I. Faber (hoofdtrainer) 06-20030686
P. Kamma (wedstrijdsecretariaat) 0573-257211
R. Swaters (externe toernooien) 06-51884172
A. ten Hoopen (advies/ondersteuning) 0573-254982
R. Beelen (advies/ondersteuning) 06-14492744
S. Kamma (coördinator recreatie) 0573-257211
J. Vos (lid recreatie) 06-41735882
M. Voskuilen (lid recreatie)

L. van Alen (lid recreatie) 0573-253181
J. Wendersteyt (jeugdvertegenwoordiger)

J. de la Court (jeugdvertegenwoordiger)

Trainers:
I. Faber (hoofdtrainer) 06-20030686
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
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Ledenmutaties

Opzegging lidmaatschap:

Jeugd
Niels Brunsveld
Mauryn Jonkhout
Gijs Kamphuis
Stein Schutte
Luuk Wassink
Jochem Beijer

Senioren

Dorine Molenaar
Gerrie Stokkink
Yvonne Hagens
Alwin Lankhof
Piet Goedknegt

Nieuwe leden:

Jeugd
Frank Bruggeman
(28-12-1988)
Van Holtenserf  95
7451 VG Holten
tel: 0548 361667

Lynn van Ravenzwaay
  (11-06-1989)
Hoge Dries 279
7335 AP Apeldoorn

Tamara Huigen
(22-08-1992)
Bloemheuvellaan 67
7322 JC Apeldoorn
tel: 055 5062583

Imke Visser
 (14-05-1992) (per septem-
ber)
Louise de Colignylaan 39
7242 BT Lochem
tel: 0573 280344

Senioren
Jan Vreeman
(17-01-1956)
Tramstraat 35
7241 CH Lochem
tel: 0573 252631
Sjako Beekman
(21-06-1961)
Laakse laan 16
7207 NC Zutphen
tel: 0575 570082

Ab Harkink
(06-03-1941)
Zwiepseweg 146
7241 PV Lochem
tel: 0573 254732

Gert Bos (?)
F. Ballochilaan 127
7242 AS Lochem
tel:  0573 222635

Jeroen de Boer
(09-01-72)
Laakse Tuin 44
7207 NS Zutphen
tel: 0575 546625

Volkan Klein Brinke
geb: 06-09-1983
Oosterwal 20M 7241 AR
Lochem

Verhuisd:

Per 20 januari 2007
Gerda Post
Dillenburg 32
7242 BB Lochem

Jos en Michelle Zonneveld
H. Postelweg 14C
7241 EN Lochem

Anne en Tena Westerink
Koedijk 27
7241 CL Lochem

Imke en Maaike Visser
L. de Colignylaan 39
7242 BT Lochem
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Dat tijdens de kampioenshuldiging de
kampioenen niet gehuldigd worden, is nooit
grappig!                               Ellen - Markelo

Dat Harry Albers tijdens de
kampioenshuldiging de meeste tijd besteedt
aan de teams die gedegradeerd zijn, is
nooit grappig                      Jos Zonneveld

Als je een gewone artiest contracteert om
leuke Hollandse liedjes te zingen (tijdens de
afsluitavond) en blijkt dat iedereen na twee
nummers van ellende huilend de zaal
uitloopt omdat de zanger nog valser dan
een kraai zingt, is nooit grappig!
                                            Jos Zonneveld

Met tafeltennis (tijdens de afsluitavond) van
Grote Smurf verliezen, is nooit grappig (of
wel Ferdinand)           Grote Smurf  - Neede

Als het 2e team een promotiewedstrijd
speelt bij Wijk 16 voor promotie naar de
Hoofdklasse en er zijn exact 0 supporters
van de Toekomst aanwezig, is nooit grap-
pig.               Team 3 (toekomstig Team 2)

Als je de gehele dag hebt schoongemaakt
tot 17.30 uur en je krijgt een opmerking dat
je het ventilatierooster in het hok van Nico &
Tine niet schoon is, is nooit grappig!
De schoonmaakcommissie - Lochem

Iemand die een blik in De Toekomst werpt
en het vervolgens niet opruimt, dat is nooit
grappig. Marcel Snijder - Den Haag

Dat Chris Wenneker bijna in zijn eentje
deze rubriek vult is nooit grappig!  Jos
Zonneveld

Dat de Toekomst (qua eredivisie) verleden
tijd is, is nooit grappig!
Peter Verweij - Groningen

“Tafeltennis-nooit-grappig”(1)

Deze leuke rubriek is er dankzij inventieve en humoristische leden en lezers.

Een ” tafeltennis-is-nooit grappig” kunt u indienen via  de website.

Als je door de Jeugdcommissie stroop om
de"waf(f)el" wordt gesmeerd, is nooit grappig!!
Chris Wenneker

Als wordt gevraagd aan onze voorzitter of hij
van baan is veranderd en hij vraagt: Hoezo??
en er wordt geantwoord dat hij electricien is
geworden omdat hij de stekker er heeft uitge-
trokken , is nooit grappig!!
Chris Wenneker  (de nooit grappig is t.a.v.
heren 1 in de eredivisie)

Als een aantal Bestuursleden tegenwoordig
ook al gaan lijntrekken, is nooit grappig!
(uitzetten belijning dynamictennisveld  red.)
Chris Wenneker - Lochem

Als het navigatie-systeem (om een andere
vereniging te bezoeken)  "Chris-Chras" beter
blijkt te funktioneren dan een TOM-TOM, is
nooit grappig! Chris Wenneker

Als je bijna een reis om de wereld moet maken
om bij Trias in Twello te komen en je mede-
spelers blijken dan een "jet-leg" te hebben
opgelopen, is nooit grappig!
Chris Wenneker

Dat zelfs het nieuwe kabinet een slogan ge-
bruikt die dezelfde is als bij de Club van 100,
n.l.” Investeren in De Toekomst”, is nooit grap-
pig!!       Chris Wenneker

Als je op de weblog "Tafeltennisnieuws" van
Gert Brink, dat FVT-Rotterdam de fundamenten
voor de toekomst legt, is dat nooit grappig!
Chris Wenneker - Lochem

Als je TV zit te  kijken via TV Gelderland blijkt
dat er in Groenlo in de carnavalsoptocht een
wagen meedoet van ‘De Toekomst” zonder dat
je er wat vanaf weet, is nooit grappig!! Chris
Wenneker
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“Tafeltennis-nooit-grappig”(2)

Als je teamgenoot zegt dat hij speciaal voor
de wedstrijd van afgelopen vrijdag op
hoogtestage is geweest en achteraf blijkt dat
hij alleen maar  met schilderen op een
ladder heeft gestaan, is nooit grappig!
 Chris Wenneker

Als enkele jeugdige deelnemers van de
wandeltocht van afgelopen zondag, denken
dat ze in de “Nieuwe Beek”(naast onze hal)
kunnen wadlopen, is nooit grappig!!
 Chris Wenneker

Als de voorzitter tijdens de vergadering toe
is aan het agendapunt: Ingekomen stukken
en er op de deur word geklopt en er komt
een mooie meid binnen, is nooit (of toch
wel) grappig!!
 Chris Wenneker

Hoewel de opkomst bij de "snert" wandel-
tocht bijna 100% meer was dan vorig jaar bij
de Stamppotten Wandeltocht, er in verhou-
ding
bijzonder weinig competitie-en jeugdspelers
bij waren, is nooit grappig!! (en dan maar
klagen dat er nooit wat te doen is!)
 Chris Wenneker

Dat je moet concluderen dat schijnbaar vele
leden "oost-indisch" doof zijn voor de vele
oproepen van Het Bestuur om meer vrijwilli-
gers), is nooit grappig!!!!
Chris Wenneker

Als tijdens de nieuwjaarsreceptie diverse
sprekers het over "vrijwilligers" hadden en
het Bestuur deelt mede dat de bar om 00.30
uur sluit, dat vrijwilligers zich kunnen melden
voor het opruimen en er meldt zich nie-
mand, is dat nooit grappig!!!
 Chris Wenneker

Als een speler uit Team 12, zo "onsportief"
is, zijn tegenstander in een game met 11-0
van de tafel slaat, is nooit grappig!

  Chris Wenneker

Dat deze speler (zie de nooit grappig hierbo-
ven) nu een bijnaam heeft gekregen n.l.
"Killer Willem", is nooit grappig!
 Chris Wenneker

Dat je denkt dat veel leden van De Toekomst
"jongens van de gestampte pot" zijn en bij
opgave blijkt dat het er echt niet veel zijn, is
dat nooit grappig!!!
 Chris Wenneker

Als je op de woensdagavond om hulp aan
de bar vraagt tijdens de afdelings-
kampioenschappen jeugd en niemand
reageert, is dat nooit grappig!!
 Chris Wenneker

Als Goede Vrijdag geen goede vrijdag blijkt
te zijn is dat nooit grappig!!!
 Chris Wenneker

Als je geen kampioen wilt worden in de 6e
klas en waarschijnlijk wordt je toch kam-
pioen, is dat nooit grappig.
 Chris Wenneker

Als je tijdens een wedstrijd zo vaak "sorry"
moet zeggen dat je er van gaat stotteren, is
nooit grappig!
Chris Wenneker

Als je in de nieuwsbrief van NTTB moet
lezen, dat de NTTB zich nu pas op de
Toekomst gaat richten, dat is nooit grappig.
Chris Wenneker
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Nieuwe jeugdcommissie

Beste leden,

Sinds het afgelopen jaar zijn er veel geruchten rondgegaan over een nieuwe jeugdcommissie
die het eens helemaal anders zou gaan aanpakken. Met dit schrijven wil ik deze geruchten
bevestigen, er is een vernieuwde commissie geïnstalleerd die zich belangeloos inzet voor
onze echte toekomst: de jeugd!

De structuur
Zoals al gezegd is de aanpak enigszins anders dan wat men gewend is van de normale
jeugdcommissie. De oorsprong was daar toen er een Technische Jeugdcommissie opgericht
werd vlak voor de zomer van 2006. Deze commissie beruste op de pijlers: toernooien, com-
petitie en trainingen. Dit bleek een goedwerkend concept maar toch bleef de commissie
verder kijken. Het idee om met de recreatieve jeugdcommissie samen te werken was de
volgende stap richting heden. Kortom onder de naam Algemene Jeugdcommissie is er een
brede commissie ontstaan die zowel technisch al recreatief goed op de markt ligt. Binnen
deze commissie werken zowel het technische gedeelte als het recreatieve gedeelte auto-
noom van elkaar onder leiding van ondergetekende. Wij vullen elkaar aan waar nodig en staan
voor elkaar klaar. Samen complementeren wij de basis die nodig is voor een jeugdbegeleiding
die Toekomstwaardig is.

Voorstellen
Richard Otten: Penningmeester
Ria van Alen: Secretaris
Irene Faber: Lid trainingen ( oorspronkelijke TJC)
Ronald Swaters:          Lid toernooien (oorspronkelijke TJC)
Peter Kamma:           Lid competitie/ wedstrijdsecretaris (oorspronkelijke TJC)
Remy Beelen: Lid advies/ ondersteuning trainingen (oorspronkelijke TJC)
Ab ten Hoopen:           Lid advies (oorspronkelijke TJC)
Susanne Kamma: Hoofd recreatie
Maaike Voskuilen: Lid recreatie
Jacqueline Vos:           Lid recreatie
Laurens van Alen: Lid recreatie
Jara De la Court:           Jeugdlid
Joni Wendersteyt: Jeugdlid

Beleid
Het voornaamste product van de huidige samenwerking is het beleidsplan 2006-2011:
“De Jeugd is de Toekomst”. Hierin worden de doelstellingen benoemd voor de komende jaren
met onder andere een doorgroei in ledenaantal, het niveau van spelen en een regiofunctie
krijgen. Ook niet onbelangrijk is de gedragscode voor de jeugd die op dit moment ontwikkeld
wordt voor de jeugd. Deze zal uiting krijgen in bijvoorbeeld sportiviteit maar ook in drank- en
rookbeleid.

Uiteraard ben ik graag bereid om een ieder verdere informatie te verschaffen over de Alge-
mene Jeugdcommissie of het beleid. Tot weerziens in de tafeltennishal.

Met vriendelijke groet,                                                                    Johannes Osterloh
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Jeugdkamp te Millingen a.d. Rijn (1)

Hallo luitjes,
Het kamp hebben we overleefd. Vrijdag 22 juli was het verzamelen bij de hal, zo rond 18 uur.
Tegen de tijd dat we wilden vertrekken, hadden we het eerste incident:  Ruben schopte zijn
schoen in de boom bij de speeltuin. Na lang martelen kregen we het niet voor elkaar om hem
eruit te halen, dus moeder Ruben gebeld, die andere schoenen bracht.
 Eindelijk konden we rond half 7 op pad richting Millingen.
Tegen kwart voor 8 arriveerde de laatste auto bij de Rijnhof.
Eerst alle spullen naar binnen, toen alle kamers bekijken, en onder luid  heen een weer geren
eindelijk een bed uit gezocht.

Er waren 7 slaap vertrekken, dus jullie kunnen je voorstellen dat het even tijd nodig had totdat
iedereen gesetteld was.
Beneden werden de boodschappen in de koelkast, diepvries en keukenkastjes gedaan.
Na gedane werkzaamheden kregen de kinderen limonade en de begeleiders een welver-
diende bak koffie. Onder het genot van chips, werd eindelijk bekend gemaakt wie de meeste
stroopwafels verkocht had.
De derde prijs ging naar de gebroeders Carelse zij verkochten samen 70 pakjes
De tweede prijs ging met ieder 25 verkochte stroopwafels naar Kira en Mirko de Boer (die
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halaas niet aanwezig was)
De eerste prijs was een dame die om de haverklap kwam vragen of er nog stroopwafels over
zijn, zij verkocht in totaal in haar eentje 30 pakjes, deze dame heet Michelle Zonneveld.
GEFELICITEERD. Deze zes kanjers mochten dus een prijs uitzoeken, dat wil niet zeggen dat
de andere kinderen geen waardering kregen. Ook deze kids hebben het geweldig gedaan.
DANK JULLIE ALLEN voor jullie enthousiasme en inzet.

Nu terug naar ons avontuur.
De eerste avond was het rustig aan doen, de eerste kinderen gingen tegen kwart voor elf naar
bed. Er werd ons door de bazin gevraagd, om vanaf 24 uur stil te zijn, d.w.z. fluistertoon.
Ik denk dat jullie al kunnen raden, dat onze jeugd zich daar ook daadwerkelijk aan heeft ge-
houden (AHUM). NEE dus, de enige kamer die beneden was, was een kamer voor 10 perso-
nen, en die werd dus bewoond door 10 lieve schattige o zo gehoorzame jongetjes.
Deze jongens konden zich dus de eerste nacht niet in houden, wat erg vervelend voor de
kleinere kinderen  was. Dit resulteerde in een enorme preek mijnerzijds tijdens het ontbijt de
volgende ochtend. Ook werd er tijdens het ontbijt bekend gemaakt wie er in welke corvee-
groep ingedeeld was. Na het ontbijt was er voor de kinderen even tijd om te voetballen, be-
halve voor de corveegroep 1. Toen alles opgeruimd en afgewassen was, gingen we een
wandeling maken naar de Rijn. Dit was een mooie wandeling van een kilometer of 2 .
We hebben heerlijk genoten van de frisse wind en de omgeving.
Voordat we weer terug gingen naar de Rijnhof , hebben we eerst een heerlijk ijsje gegeten op

Jeugdkamp te Millingen a.d. Rijn (2)
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een terras op de dijk.
Éénmaal terug was het tijd voor de lunch, heerlijke soep met brood, daarna was het weer tijd
voor voetballen. Johannes had een mini voetbal wedstrijd georganiseerd.
Toen de donkere wolken toch maar besloten om te gaan druppen, hebben we binnen onder
leiding van Jacqueline BINGO gespeeld, en gespeeld en gespeeld, want het bleef regenen,
dus dan maar weer een potje BINGO.
Het was erg jammer dat het weer ons die dag in de steek liet, want we hadden zulke leuke
spelletjes bedacht voor buiten, maar het bleef hozen.
Tussen de buien door gingen de jongens buiten voetballen en de meeste meiden knuffelden
met de paarden, die bij de Rijnhof hoorden.

Jeugdkamp te Millingen a.d. Rijn (3)

Ons avondeten bestond uit chinees eten, dit hebben we gezellig in huiselijke kring gedaan,
iedereen mocht gaan zitten waar hij wilde, het zij op de bank of op een stoel.
Echt gezellig met zo’n groot gezin.
Na het eten kreeg iedereen de gelegenheid om iets voor de bonte avond voor te bereiden, de
groepjes waren dezelfde als van de corveegroepen.
Zo voorkom je namelijk dat er telkens dezelfde kinderen bij elkaar kruipen.
Ik heb echt genoten van alle kinderen, die toch maar weer bewijzen dat ze in een korte tijd iets
leuks kunnen verzinnen, om de rest te vermaken.
We hebben een zangeres met gevolg voorbij zien gaan en de toeter op de  water scooter, en
kappers die heel creatief met haar kunnen zijn en zelfs paaldansers .
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Jullie zien dat we erg genoten hebben.
Daarna was het tijd voor karaoke, maar onze Laurens was helaas het snoertje vergeten, dit
konden we dus echt VERGETEN.
Dan maar even naar het Nederlandse elftal kijken en daarna een kleine disco, waar de kinde-
ren helaas toch te moe voor waren.
Terwijl de meeste meute op bed lag kregen we nog een privé mode show, verzorgd door Lynn
en Mike, echt we lagen in een deuk van die twee ( heerlijk)
Dus eigenlijk lagen we die avond op tijd in bed, hoewel het nu de beurt was aan de boven-
verdieping om de slappe lach te krijgen.
Zo rond de klok van 2 was het behoorlijk stil in huis, NEE, we hebben de 10 lummels niet
gehoord, dus wij dachten dat ze uitgeput in slaap waren gevallen, maar het bleek allemaal
schijn, want telkens als er iemand in die kamer in slaap viel, werd hij geschminkt, en op de
foto gezet, maar eerlijk is eerlijk, we hebben ze niet gehoord.
Arme Dennis van Alen en Mike Soer werden zelfs op de lippen geschminkt met sambal, dit
was iets wat Dennis te ver ging en hij verhuisde dan ook vrijwillig naar boven waar het heerlijk
rustig was. Na het ontbijt was het opruimen geblazen, het was net een mierenhoop, zo liep
iedereen door elkaar heen.
Toen de bagage veilig buiten onder een afdak stond te wachten op de ophalende ouders,
moest iedereen meehelpen om het gebouw weer netjes in de originele staat te brengen.
Guido coördineerde de boven verdieping, wat hij overigens keurig deed, hij heeft zelfs de
douche weer in goede staat weten te brengen, en wij ( de begeleiders) deden de beneden-
verdieping.
Toen was het wachten op het vervoer.

Gauw nog de laatste restjes buiten opge-
maakt. (ijs, drinken, koeken enz.)
Terug in de hal kwam papa Bosch met patat
en een snack voor iedereen, geweldig is die
man.
Na het eten mochten de kids hun ouders
bellen om ze op te halen.

Ondanks het slechte weer hebben we geno-
ten, van het samenzijn en de gezelligheid,
wat onze jeugd toch al zo uniek maakt.

Langs deze weg wil ik met name de ouders
bedanken, die toch ruim een uur gereden
hebben om ons te brengen of te halen.
BEDANKT  vader Mike , moeder Kim, vader
Lynn (die trouwens het hele weekend aanwe-
zig was), moeder Kira, ouders Emiel, vader
Jelmer, moeder Pjotr / Rutger / Tjerk.

Groetjes Susanne Kamma

Jeugdkamp te Millingen a.d. Rijn (4)
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"Of het de zoektocht naar de locatie was, het vinden van een geluidloze slaapplek, het
tackelen van jeugdspeler bij het voetbal, het uitscheuren van mijn broek, de slapeloze nacht,
het snurken van Susan, het overheerlijke ontbijt, de leuke wandeling, het getackeld worden
door jeugdspelers, het bingospel, de karaoke, de finale van het EK-21, veel te veel chinees
eten of het neervallen in mijn eigen bed zaterdagnacht...iets tijdens die dagen maakte het tot
een onvergetelijk weekend en ik heb nu al zin in volgend jaar!"
                                                                                                            Johannes Osterloh

Hallo beste mensen

Graag wilde ik nog even iets vertellen over onze jeugd, met name de competitie spelende jeugd.
Ik kan jullie vertellen, dat we met recht trots op onze jeugd moeten/kunnen  zijn, ze zijn in één
woord geweldig.
Als je ziet hoe zij met elkaar omgaan, is het gewoon een genot om iets voor ze te betekenen.
Mede daardoor ben ik ook zo actief om het onze jeugd naar hun zin te maken.

Het is weliswaar jammer dat ik weinig contact heb met de instromende jeugd, en  ik hoop dan
ook dat we deze groep meer kunnen betrekken bij onze activiteiten.
Het is de bedoeling dat álle jeugd één grote familie wordt.
Ik ben daarom ook blij dat zich ook kinderen hebben opgegeven uit deze groep, om met ons
mee te gaan op kamp.
Ook wil ik alle Toekomstleden laten weten dat we heel zuinig op onze jeugd moeten zijn, daar
bedoel ik dus mee, dat we naarstig op zoek zijn naar spontane
Coaches/begeleiders voor de najaarscompetitie.
Sommige van jullie hebben van dicht bij kunnen zien (afsluitavond 5 mei) hoe de jeugd het
waardeert, als ze een vaste coach/begeleider hebben.
Dus lieve mensen, schroom niet en meld je spontaan aan en wacht niet totdat wij jullie overval-
len.
Zo, dit was even nodig, maar nu terug naar de jeugd.
Ik ben het afgelopen seizoen begeleidster geweest van team 4, zij speelden 5e klasse, ik kan
jullie vertellen dat ik ontzettend genoten heb van dit team.
Nooit kwamen ze met een lang gezicht naar een wedstrijd.
Ruben heeft zelfs gespeeld terwijl hij op die ochtend geblesseerd raakte toen hij uit een hoog-
slaper viel.
Irma ging zelfs mee naar de Veluwe, terwijl ze geblesseerd was, alleen maar om haar team bij
te staan. Nou mensen, als dit geen teamspirit is. Ik zei jullie toch, dat ik een superteam had.
Ze hebben me op 5 mei blij verrast met een cadeau en hele lieve woorden op papier, maar langs
deze weg wil ik mijn kids ook even bedanken voor hun waardering.
Dus bij deze: DANK JULLIE WEL   Emiel ,Irma, Mike, Niels, Ruben en Luuk  voor jullie sponta-
niteit en gezelligheid. Beste mensen bedenk goed, dat de jeugd de TOEKOMST heeft.
Dit was het wel zo’n beetje, bedankt voor jullie aandacht.
                                                                                                                        Susanne Kamma

Bedankje aan de Toekomst  jeugd

Jeugdkamp te Millingen a.d. Rijn (5)
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Eindstanden voorjaarscompetitie jeugd

Team 1

Summa/Red stars 3
ATC Nijmegen 3
Toekomst 1
Velp 1
Bultman/smash 1
Wijk 16 1

10 - 62
10 - 59
10 - 49
10 - 47
10 - 46
10 - 37

Persoonlijke resultaten

Frank Bruggeman        24     19      79%
Marten Adolfsen           24      12      50%
Joni Wendersteijt         24        9      37%
Dylan Kamma              18        2      11%

jongens 1  landelijk C groep  7

Team 1

Docos 1
De Treffers 1
ATC 1
Avanti 1
VTV 1
Toekomst 1

10 - 72
10 - 58
10 - 55
10 - 46
10 - 37
10 - 32

Persoonlijke resultaten

Tamara Huigen              6        5      83%
 Lynn Ravenzwaaij      24       17     70%
Annemiek Roelofs       18         6     33%
Michelle Zonneveld        9         1     11%
Kim Herold                    24        1      4%
Jara de laCourt               6        0       0%

Team 2

Toekomst 2
Ugchelen 2
Wijk 16 3
Olst 1
Swift 3

 8 -  51
 8 -  50
 8 -  45
 8 -  32
 8  - 22

Persoonlijke resultaten

Tamara Huigen            18       17     94%
Boris Bosch                18       15      83%
Jara de laCourt            18         6     33%
Kevin Kamma             18          6     33%

meisjes  landelijk A  groep 1

2e KLASSE  POULE 1

Team 3

Swift 2
Torenstad 2
Toekomst 3
De Brug 3
Trias 4

 8 -  66
 8 -  59
 8 -  29
 8 -  28
 8  - 18

Persoonlijke resultaten

Michelle Zonneveld      17        9      52%
Christiaan v/d Molen    15        5      33%
Maikel de Groot             9         3      33%
Peter Beening              14        4      28%
Leander Zimmerman   14        3      21%

2e KLASSE  POULE 2

Team 3

De Brug 4
Toekomst 4
Ugchelen 5
De Veluwe 1
Olst 2

 7 -  61
 7 -  39
 8 -  37
 8 -  33
 8  - 18

Persoonlijke resultaten

Emiel Herkert              11       10      90%
Luuk Wassink               9         6      66%
Ruben Kamphuis          6         4     66%
Irma Schoot                  9         4      44%
Niels Brunsveld            9          3     33%
Mike Soer                    15         4      28%

5e KLASSE  POULE 1
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Teamindeling jeugd Jeugdkamp poezie

Meidenteam 1

Landelijk  A       (aangevraagd)
Annemiek
Lynn
Tamara

Team 1 – landelijk C
Marten
Joni
Dylan
Guido

Team 2 – 1e klasse
Boris
Michelle
Kevin
Christiaan

Team 3 – 2e klasse

Jara
Leander
Kim
Peter

Team 4 – 5e klasse
Emiel
Mike
Irma

 Team 5 – welpenklasse
Pjotr
Rutger
Kira
Joy

Tafeltenniskamp 2007

we gingen vrijdag op kamp,
en dat was helemaal geen ramp,
we zijn vrijdag weggegaan,
we deden het rustig aan.
we gingen een beetje praten met elkaar
het was gezellig toch niet waar?

Tafeltenniskamp,tafeltenniskamp,
is geen ramp het is fijn om bij elkaar te zijn.
gezellig praten met elkaar is niet raar.
tafeltenniskamp tafeltenniskamp is geen
ramp.

zondag gaan we weer weg.
oh wat een pech.
het was een goeie tijd
die zijn we kwijt
wat doe je ermee niks? oke:)

Irma voelde zich niet goed
en ze had op het kamp veel moed
we hadden een bonte avond
heel gezellig we gingen helemaal los:)
de begeleiders deden op het kamp erg hun
best
voor de jeugd en de rest.
de jeugd dat deugt.

groetjes van Michelle Zonneveld, Kira van
lLonden en Joy

Interesse in vrijwilligerswerk?

Informeer eens bij de diverse commissies.
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Verslag jeugddisco en karaoke

Hier even een klein verslagje van de disco (met medewerking van Alandra)  met karaoke
van afgelopen zaterdag 2/6/07

Deze keer begonnen we om half 8.
Het is altijd weer afwachten wie erop afkomt.
Onze eigen jeugdleden waren vertegenwoordigd door: Joni, Marten, Frank, Kim, Maaike,
Imke, Irma, Kevin en Dylan.
Aan introducés waren er 7 vertegenwoordigd.

Jullie zien dat er maar in totaal 16 kinderen aanwezig waren, maar dat mocht de pret niet
drukken.
Merendeels waren we aan het zingen (karaoke), wat erg goed beviel bij Jacqueline en mijzelf.
Onze Jaqueline kan alleen geen goede noot houden, wat voor een heel leuk resultaat zorgde
.  We lagen in een deuk om haar ( erg luid en v..., maar super enthousiast)
Ook de aanwezige jeugd zong een deuntje mee, vooral onze oudste 3 heren konden er wat
van.
Maaike en Imke gaven zelfs nog een show weg, door een lied live te zingen, zonder het
karaoke programma. Dit hebben de dames erg goed gedaan,(applaus alom)

Ja, natuurlijk was er ook weer een stoelendans georganiseerd door onze Jacqueline.
Ze had alle jeugd zover dat ze meededen, en de winnaar was Marten Adolfsen.
Altijd leuk om van de zijkant te zien, hoe ze vechten om een stoel.

Tussen het gezang door was er even tijd voor jumpen, maar al snel had al weer iemand een
microfoon in zijn hand.
Zo rond de klok van 10 werden we blij verrast door onze eigen Gerda Post , die ook een
deuntje meezong, erg leuk vonden we dat.
Ze heeft zelfs alle aanwezigen op een drankje getrakteerd, ( lief is ze hé )
Zo rond de klok van half 12 hebben we er maar een eind aan gezongen.

Jullie zien dat we met een kleine groep ook erg veel plezier kunnen hebben.
Dat wil niet zeggen, dat we de rest van onze jeugdleden erg gemist hebben.
En we hopen dan ook, dat ze bij onze eerst volgende discoavond allemaal weer aanwezig
zullen zijn.
Want we zeggen maar zo: Hoe meer zielen, hoe meer vreugde.                Susanne Kamma

Zaterdag 14 April was er een disco bij Toekomst in Lochem.
Ik (dj sample) was de dj met een andere: mijn broer (dj egg).
Ik zelf vond het wel leuk als dj zijnde.
In het begin was het nog niet zo druk, maar later in de avond kwamen er wel meer mensen en
gingen er ook meer dansen.
Het duurde van 19 tot 23 uur, als het aan mij lag gingen we door tot 0.00 uur.
En ik denk dat de anderen dat ook dachten.
Tot de volgende disco Dylan Kamma (djsample).

Verslag discoavond
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 NK-A Wai Lung Chung Nederlands kampioen

WAI LUNG CHUNG NEDERLANDS KAMPIOEN ENKEL & DUBBEL

De grootste man van het onlangs gehouden NK bij de jeugd is met kop en schouders Wai
Lung Chung geworden.
Voor het eerst in de geschiedenis van L.T.T.C. de Toekomst hebben we een Nederlands
Kampioen in de hoogste jeugdklasse. Mijn excuus, ik bedoel in de hoogste jeugdklassen,
want Wai Lung is namelijk samen met Boris de Vries (Smash’70 Hattem) ook nog Nederlands
Kampioen dubbel geworden bij de Jongens Junioren A.
Afgelopen zondag (29 april) heeft Wai Lung (speler uit ons eredivisie-team) een weergaloos
NK gespeeld. Waar vele kenners Nathan van der Lee of de broers Boris en Martijn de Vries
als grote kanshebbers inschatten, ging Wai Lung met de hoofdprijzen naar huis.
Hieronder kunnen jullie een stukje lezen van de NTTB site.  Bron: NTTB

Bij de jongens junioren kwam de verrassing niet van iemand die faalde, maar van iemand met
een superdag. Dat was niet favoriet Martijn de Vries die de beide A-toernooien had gewonnen
en ook niet broer Boris die tweemaal finalist was. Het was Wai Lung Chung. De speler van
De Toekomst heeft af en toe dagen dat hij alle verlegenheid van zich af schudt en ver boven
zijn normale niveau uit stijgt. `s Morgens leek het daar nog niet op, want hij won in de groep
maar net van Milan Stepanovski. Maar vanaf de kwartfinale was er een hele andere Wai Lung
te zien. Olivier Altenburg, die het hele jaar verstoppertje had gespeeld, maar er bij een NJK
altijd staat, kon het tempo niet bijbenen. Boris de Vries slaagde daar één game in, maar werd
na 12-10 met 11-3 en 11-5 totaal weggespeeld. En ook Martijn, die Joep Raemaekers en
Casper ter Luun nog vrij eenvoudig had verslagen, kon Wai Lung niet stuiten. Met 3-1 zorgde
Wai Lung in zijn laatste jaar bij de jeugd voor een fraaie afsluiting van een lange NJK-carriere.
Wai Lung speelde de NJK-A maar liefst 10 maal, stond al bij zijn debuut in 1998 in de finale,
won in 1999 de welpen en stond ook in 2004 in de finale. Wai Lung veroverde in één moeite
door ook de dubbeltitel. Boris had het geluk aan zijn zijde te mogen staan, broer Martijn kwam
er met Wesley Wegman ook in deze finale niet echt aan te pas.

Namens de Jeugdcommissie wil ik Wai Lung van harte feliciteren met het behalen van dit
geweldige resultaat.bHelaas zal er komend seizoen geen vervolg aan gegeven kunnen wor-
den, aangezien Wai Lung senior zal worden en L.T.T.C. De Toekomst zal verruilen voor een
andere club.                                                                                              Ronald Swaters
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het laatste nieuws het eerst bij

WWW.LTTCDETOEKOMST.NL

 Verslag kraamschudden meisjesteam bij Irene

Zondag morgen zijn wij (Jara, Kim, Michelle, Jos en Annemiek) naar Irene en Rogier ge
weest.

10.00 uur verzamelden we ons bij  de hal, en Michelles vader (Jos) was zo aardig om ons
naar Twello te brengen.
We hadden de vorige dag cadeautjes gekocht, namens de trainingsgroep A.
We hadden voor Quinten een luiertaart gemaakt, en we hadden een t-shirtje met sokjes erbij
gekocht. Rond 10.30 uur waren we bij Irene en Rogier om de kleine Quinten te bewonderen.
Toen we aankwamen konden we meteen zien waar we moesten zijn.
Er stond namelijk een hele grote Nijntje in de tuin, en een naambord met Quinten erop.
We mochten Quinten allemaal vasthouden.
Nadat we beschuit met muisjes hadden gegeten gingen we weer op weg naar Lochem.
We vonden het een lieve en mooie baby.
(Helaas konden Tamara en Lynn niet aanwezig zijn vandaag.)

Groetjes,
Meisjes team 1
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verslag van de Nationale Sportweek

Nationale Sportweek:

Tafeltennisgymlessen voor basisscholen bij L.T.T.C. De Toekomst wederom een succes!
Tijdens de vierde Nationale Sportweek hebben de groepen 4 en 5 (op dinsdag 17 april red.)
van vier verschillende basisscholen kennisgemaakt met tafeltennis bij L.T.T.C. de Toekomst.
Vorig jaar zijn deze speciale gymlessen bij de tafeltennisvereniging zo goed ontvangen door
de kinderen en de groepsleerkrachten, dat ook dit jaar de deze unieke samenwerking tussen
de Lochemse tafeltennisvereniging en de basisscholen De Rank, St. Josephschool, Mr.
Propschool en de Barchschole is voortgezet. Meer dan 100 kinderen hebben zich tijdens een
tafeltennisgymles kunnen uitleven met bat en bal. Jeugdtrainster Irene Faber had voor deze
tafeltennislessen een speciaal lesprogramma gemaakt om de kinderen spelenderwijs kennis
te laten maken met tafeltennis. Zo werd er rond de tafel gespeeld, op hoge bekertorens ge-
mikt en ballontennis gespeeld. Hier even een “kiek” op de dag!

Van verre was al zichtbaar dat de
Toekomst zich weer had voorbereid op
de 4e Nationale Sportweek!

Allereerst natuurlijk even een welkomstwoordje van de begeleiding!
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 Daarna een “tik-warming-up” om goed warm te worden!
En dan lekker aan de slag met bat en bal!
Even de laatste foto! En dan weer op de fiets naar school….
Voor een uitgebreidere blik op de dag, ga naar ons foto-archief!!

verslag van de Nationale Sportweek
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Ook volgend jaar worden de tafeltennisgymlessen weer verwacht. Hopelijk zelfs met samen-
werking van nog meer basisscholen uit Lochem en omstreken. Het is natuurlijk fantastisch
als nog meer kinderen op deze ludieke wijze kennis kunnen maken met tafeltennis! Voor de
echte enthousiastelingen is er nu al de mogelijkheid om eens een kijkje te nemen bij een
echte tafeltennistraining bij L.T.T.C. de Toekomst. Via een strippenkaart kunnen kinderen
gratis een aantal keren meespelen om te ontdekken hoe leuk tafeltennis als sport kan zijn.
Voor meer informatie kunt u terecht op onze JEUGDHOEK van de website
www.lttcdetoekomst.nl of bij Irene Faber (06-20030686 / irene.faber@lttcdetoekomst.nl).
                Irene Faber

Toelichting op de nationale sportweek door Albert ten Hoopen.        (bewerkt door red.)

Dit evenement , de nationale sportweek, werd voor de vierde keer georganiseerd.  Van over-
heidswege is er veel aandacht aan dit evenement besteed en ook diverse media hebben de
nodige aandacht hieraan geschonken. Dinsdag 7 april was het de dag van de racketsporten en
daar hoort gemakshalve ook het batje bij.
Onder de inspirerende leiding van Irene Faber en Yvonne Kassenberg en met hulp van een
aantal vrijwilligers zijn die dag 100 kinderen in actie geweest om, wellicht voor het eerst, kennis
te maken  met het tafeltennisspel.  Irene en Nico Horstman hadden een circuit uitgezet waaraan
de kinderen met zichtbaar plezier aan deelnamen.
De  Graafschap T.V. maakte opnames van dit evenement en zond deze 24 uur lang  uit.

verslag van de Nationale Sportweek
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Volgende maand verwacht...

Copy voor het clubblad
zo spoedig mogelijk

inleveren!

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

n Verslag trainingsweekend?

n Verslag van .....?

n Wist u dat....?

n Verslag van ....?

n dynamic  tennis?

n verslag pannenkoeken fietstocht?

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

n Aankondigingen clubkampioenen jeugd?

n De vaste rubrieken?

n Wellicht staat uw stukje in het volgende clubblad?
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