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Gegevens

Zonnescherm?

Strandhanddoek?

Vakantieplannen?

Tuinset?

Strandbal?

Informeer eerst bij onze

adverteerders!

Redactioneel

Ook deze zomer was de toekomst weer

actief in de zomermaanden.

Allereerst wil ik bij deze iedereen bedanken

voor de verzorging van de copij met foto’s

over deze activiteiten.

U kunt lezen over de boottocht over het

Twentekanaal van de “Club van 100”, een

uitgebreid verslag van het  trainingskamp

voor de jeugd en ook een prima stukje over

het 25 jarig jubileum van de recreanten.

Voorts een verslag over de Special

Olympics te Amsterdam en een paar

wedstrijdverslagen van de jeugd.

Het enige wat gemist wordt in dit nummer

is een stukje over de seizoensopening van

de recreanten op de boerderij van  Gert

Mogezomp.

Gert verzorgde weer het “Boerengolf” met

quiz. Het goede eten werd die avond ver-

zorgd door Chris Schuiling.

Op pagina 23 kunt u lezen dat de web-

master Mirko Egbers is begonnen met een

nieuwe rubriek op de website: 'Uitspraken

wetenswaardigheden e.d.'

Op pagina 3 een NOODKREET en een

oproep: Er zijn nu echt te weinig vrijwilligers

om de hal schoon te houden!

Denk aan de ledenvergadering op donder-

dag 20 november om 20.00 uur in onze

eigen hal.

Tot slot wil ik opmerken dat we in dit num-

mer  nog even stil staan bij het plotselinge

overlijden van een zeer trouw lid van onze

vereniging: Ben Wenneker.

Namens de redactie,             Bart Ebskamp

Clubblad:
Toekomst Meppers

Cluborgaan van L.T.T.C. De Toekomst

34e jaargang, nr. 3, oktober  2008

Clubgegevens:
Tafeltennisvereniging L.T.T.C. De Toekomst

Koedijk 64

7241 CL   Lochem

Telefoon: 0573-256877

E-mail: info@lttcdetoekomst.nl

Website: www.lttcdetoekomst.nl

Bankrekening nr.: 108260925 (Rabobank )

Postbankrekening nr.: 3098910
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Zondag 26 oktober Familietoernooi
Jan Wissinkhal 10.00-13.00 uur.

Donderdag 20 november
algemene ledenvergadering

 in de Jan Wissink Hal.
Aanvang 20.00 uur.

VRIJDAGAVOND 2 JANUARI 2009
20.00 UUR NIEUWJAARSRECEPTIE

Gezocht:

Penningmeester
.

Waarschijnlijk is de vorige oproep aan u

allen voorbij gegaan.

Dus nu de 2de keer.

De huidige penningmeester stopt absoluut

november 2009.

Ze is dan aftredend en beslist niet herkies-

baar!

Het bestuur moet er niet aan denken wat

de gevolgen zijn bij ”de Toekomst” zonder

penningmeester.

We hopen dan ook dat er iemand is die

zich kandidaat wil stellen als nieuwe

penningmeester.

Voor inlichtingen: Charlotte Enterman,

telefoon: 0573 471266 of       e-mail:

Enterman@planet.nl

Het bestuur.

Interesse in vrijwilligerswerk?

Informeer eens bij de diverse commissies.

Memo
De advertentie-pagina's zijn in deze versie niet opgenomen, met het gevolg dat de pagina- nummering onderaan de bladzijde soms "verspringt".De advertentiepagina's stonden op : Pagina 05 - 06 Pagina 11 - 12 Pagina 17 - 18 Pagina 22 Pagina 24 Pagina 26 - 27 Pagina 30 Pagina 35 - 36
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Paniek in de schoonmaakgroepen !!!

Er is dus paniek in de schoonmaakgroepen.

       We hebben nu nog maar 3 groepen van 5 mensen.

Een paar van deze vrijwilligers hebben REUMA. De oudste is 75 jaar. Hoe lang kunnen deze

mensen nog blijven schoonmaken ? Van de 15 vrijwilligers zijn er 3 onder de 50 jaar.

Waar blijven de jongeren ? Maken alléén deze 15 mensen de hal vies ?

Deze vrijwilligers maken per keer schoon:

Eerst ruimen ze vaak de vieze glazen , de vele balletjes enz. op dan:

1 persoon     herendouche en toilet

1 p                damesdouche en toilet en het gangetje

1 p                beide speelzalen

1 p                keuken en bar [ voorraadkamer indien genoeg tijd]

1 p                nieuwe herenkleedkamer en douche

1 p                kantine en rookhok en vergader-ruimte

1 p                gehandicapten toilet en gang [indien genoeg tijd]

Er zijn dus zeker 7 personen nodig om de hal goed schoon te maken.

We hebben nu dus 5 pers  per keer. Deze vrijwilligers kunnen dit niet meer allemaal aan. Er

blijft dus wel het e.e.a. liggen

Over 1 à 2 jaar zijn er wéér een paar vrijwilligers die stoppen met het schoonmaakwerk

[waaronder ondergetekende]

We hebben dan 2 keuzes:

Een vieze hal

Een schoonmaakploeg buiten de leden om [dat betekent een grote contributieverhoging voor

iedereen,want we maken de hal met z’n allen vies]

Ik hoop dat deze noodkreet serieus gelezen wordt en dat er ook leden zijn die zich aanmelden

bij de schoonmaak commissie. Er wordt op de Dinsdagmiddag van 13.00 – 15.00 en 2

zaterdagochtenden van 9.30 – 11.30 schoongemaakt.

Aarzel niet en help de schoonmaakvrijwilligers

Namens de schoonmaakcommissie:

                                                              Charlotte Enterman



Toekomst Meppers oktober 2008

4

In Memoriam: Ben Wenneker

Van donderdag op vrijdag 19/20 juni 2008 is Ben Wenneker ons helaas ontvallen. Een

gesprongen aorta is hiervan de oorzaak.

We kennen Ben als een zeer enthousiast lid van ons vereniging. Zo was hij zowel op de

dinsdagmorgen als de woensdagavond in onze hal te vinden om een balletje te slaan en deed

ook altijd mee aan de toernooien die de recreantencommissie organiseerde. Ook was hij altijd

geinteresseerd in de uitslagen van de competitiespelers en was hij trouw supporter van het

eerste herenteam. Bij elke activiteit probeerde Ben aanwezig te zijn, of het nu een afsluit-

avond een fietstocht of een grote schoonmaak betrof. Ben heeft de leeftijd van 82 jaar mogen

bereiken.

ik

tafeltennis

Vader en zoon in actie tijdens het oliebollentoernooi (foto uit 2003)
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Nieuwe regeling voor aanschaf Clubkleding

Afgelopen juli (2008) is het sponsorcontract voor onze club kleding na ruim 3 jaar afgelopen.

Hierbij was het voor ieder lid eenmalig mogelijk om een clubshirt en een short elk voor  10

euro aan te schaffen.

Hoe nu verder?

Om te beginnen kan de kleding niet langer bij de familie Enterman besteld worden maar

dienen de bestellingen van de Senioren via Chris Wenneker te lopen en voor de Junioren via

de trainers die dit dan met Chris communiceren.

Om de aanschaf van de kleding voor leden aantrekkelijk te maken heeft het bestuur besloten

dat alle leden, die geen gebruik hebben gemaakt van de bovenstaande actie, eenmalig een

korting van 10 euro op een shirt en een short te geven bij hun eerste aanschaf.

Verder is het van belang te weten dat alle bestelde kleding bij aflevering contant afgerekend

moet worden!

Belangrijk!!

Leden die competitie spelen zijn verplicht een Clubshirt te dragen tijdens de wedstrijden.

KLEDING PRIJZEN:

Kleding prijzen club tenue met Logo:

Jako Polo: Kleine maten (Jeugd) 27.35 euro

Senioren 31.80 euro

Indoor Shirt: Kleine maten (Jeugd) 33.80 euro

Senioren 34.80 euro

Shorts: Alle maten 15.95 euro

Note: Alle prijzen zijn inclusief BTW. (19%)

De prijzen van de kleding zullen ook in de Hal opgehangen worden.

Donderdag 20 november
algemene ledenvergadering

 in de Jan Wissink Hal.
Aanvang 20.00 uur.
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25 jarig jubileum-avond van de recreanten (1)

Geweldig jubileum recreantenafdeling,

Ik wist wel wat ik deed toen ik lid werd van de

recreantenafdeling!

Ze organiseren namelijk geweldige feestjes.

Zoals ook zaterdag 5 juli ten gelegenheid van

het zilveren jubileum.

Er zaten, tussen de aangekondigde onderde-

len, nogal wat verrassingen en wat dat aan-

gaat werden we, dat wil zeggen de ongeveer

50 aanwezigen,  beslist niet teleurgesteld. Het

begon er al mee dat we een tijdje lekker met

een cocktail en koffie buiten konden zitten

omdat het zulk mooi weer was.

Heel leuk was de vondst om de mensen

tijdens het eten te mixen. En wel zo dat niet

steeds dezelfde vriendjes bij elkaar aan tafel

zouden komen. De stelletjes werden wel

intact gehouden wat ik dan weer jammer

vond. Aan de andere kant, ter plekke werden

nieuwe stelletjes bedacht om alleengaanden

tegemoet te komen. Dat vond ik wel weer

leuk. Ik vormde bijvoorbeeld met Albert ten

Hoopen een onnavolgbaar koppel aangezien

mijn lieve partner Jan van Londen zich achter

de bar de benen uit het lijf liep.

We kregen een enveloppe en op basis van het plaatje dat daarin zat, moesten we uitzoeken

aan welke tafel we zouden komen. Albert en ik hadden een afdeling van een onvervalste

Bratwurst dus over welk land dat dan zou moeten zijn, bestond geen enkele twijfel. En zo

vond ieder zijn plekje.

We wisten dat er een koud en warm buffet zou komen. Dan kun je wel denken dat (vrij naar

Herman Finkers) als je op tijd komt, je een warm buffet aantreft en als je te laat bent, het een

koud buffet is omdat het allemaal koud is geworden. Maar nee, het was prima verzorgd en

werd ook lekker warm gehouden. Gemarineerde kip, spareribs, gehaktballetjes in zoetzure

saus, lekkere salades, het kon niet op.

En dan het dessertbuffet op het eind van de avond. Mijn dochter Kira sprak er nog dagen later

over. Ze vond vooral de bonbons verschrikkelijk lekker. Maar er waren bijvoorbeeld ook diverse

bavarois-dingetjes, ijstaartjes en er was lekker veel vers fruit. Dit alles gelardeerd met

sprankelend vuurwerk dus de ooohs en de aaahs waren niet van de lucht. We moesten ook

allemaal eerst een rondje langs de desserttafel maken terwijl het lekkers nog onaangeroerd

stond te pronken voordat we daadwerkelijk ons bordje mochten volscheppen.
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25 jarig jubileum-avond van de recreanten (2)

En dan de verrassingen.

Ook daarover is niets teveel gezegd.

De John Denver-vertolker zorgde ervoor dat

er tijdens het diner een aangenaam feeste-

lijke stemming heerste waarbij we elkaar

gelukkig nog wel konden verstaan.

Uit betrouwbare bron heb ik begrepen dat

sommige mensen een beetje tureluurs

werden omdat het wat heel erg veel John

Denver was.

 Maar anderen vonden het geweldig en kwa-

men met allerlei verzoeknummertjes die hij

ook onmiddellijk ten gehore gaf.

Twee heel bijzondere optredens waren er van

de Twentse conferencier Karel van de Kate.

Die gaf zijn onder meer zijn geheel eigen

visie op het fenomeen drukdrukdruk en de

nieuwe tijd en deed dat erg goed.

Het aantal mensen dat eraan heeft meege-

werkt om er een grandioos leuke avond van

te maken, is te groot. Vanwege het gevaar

dat ik er enkele vergeet te noemen, ga ik ze

in dit stukje niet afzonderlijk opsommen.

Maar te denken valt aan de zaalaankleders,

de cateraars en de barmensen. Enkele

mensen die in het bijzonder hun verdiensten

hadden voor het wel en wee van de

recreanten zijn op de avond zelf, en heel

terecht natuurlijk, al uitgebreid in de bloemen

gezet.

Mensen, allemaal hartstikke bedankt.

Sandra Bouck

.

De John Denver-vertolker
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Koffie wordt (zo mogelijk) gezet door Coos Jansen.

Let op de gewijzigde tijden !!  Vroege dienst   20.30 – 22. 00 uur. Late dienst: 22.00  tot einde.

24 september      vroeg:   Familie Brinkerink & Maarten Vermeulen  laat:   Hans van der Lande

  1 oktober           vroeg:   Geert Zeelte           laat: Fam. Enterman (tot 23.00 uur)

  8 oktober           vroeg:   Jacqueline Vos      laat: Bart Ebskamp

15 oktober           vroeg:   Marian Hoentjen     laat: idem

22 oktober           vroeg:    Liesbeth Kok          laat: Hans van der Lande

29 oktober           vroeg:   Marian Hoentjen     laat: idem

 5 november        vroeg:    Geert Zeelte          laat: Chris Wenneker

12 november       vroeg:    Bart Fleming          laat: Hans van der Lande

19 november       vroeg:    Marian Hoentjen    laat: idem

26 november       vroeg:    Gerrit Wassink       laat: Hans van der Lande

  3 december      vroeg:    Henk Franssen      laat: Bart Ebskamp

10 december       vroeg:    Geert Zeelte          laat: Fam. Enterman (tot 23.00 uur)

17 december       vroeg:    Marian Hoentjen    laat: idem

25 december Kerstavond  & 31 december Oudejaarsavond  HAL GESLOTEN!

ZORG VOOR VERVANGING WANNEER JE ZELF NIET KUNT!!!

N.B.: VRIJDAGAVOND 2 JANUARI 20.00 UUR NIEUWJAARSRECEPTIE

Barrooster najaar 2008.

Vrijdag          12  September    J.Heyink.

Maandag      15  September    J.Bouwmeester.

Vrijdag          19  September    J.Veltmaat en G.Oudt.

Maandag      22  September    H.Albers.

Vrijdag           3   Oktober         R.Verwoert en M.Willems.

Vrijdag          10  Oktober         C.Schuiling en A.Horstman.

Vrijdag          17  Oktober         J.de Boer.

Maandag      20  Oktober         E.Driessen.

Vrijdag          24  Oktober         J.Zonneveld en J.Hofland.

Vrijdag          31  Oktober         H.v.d.Lande en R.v.Mourik.

Maandag       3   November     N.Horstman.

Vrijdag           7   November     P.v.d.Weerthof en R.Swaters.

Vrijdag          14  November      A.ten Hoopen en J.Vreeman.

Maandag      17  November     Bart Ebskamp.

Vrijdag          21  November     R.Broeke en Bram Ebskamp.

Vrijdag          28  November     J.Schoolderman en S.Beekmans.

Vrijdag           5   December     Gesloten ivm. Sinterklaasavond.

Vrijdag          12  December     H.Stegeman.

Vrijdag          19  December     W..Wilgenhof en W.Voelman.

Aanvang bardienst: Maandag / vrijdag    19.15 uur

Sleuteladressen: Harry Albers, Kopermolenring 22/ Jan Bouwmeester, Stalkaars 8

Barrooster Recreanten Woensdagavond.
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Club van 100 op volle kracht vooruit (1)

Op 31 augustus, de laatste zondag van augustus, een zonnige dag, kwamen er tussen

13.00 en 13.30 uur 40 personen bij de Jan Wissink hal.

En niet zomaar. De club van 100 had namelijk een boottocht met diner georganiseerd voor

haar leden.

Precies half 2 liepen we, enkelen gingen per auto, door de wijk Molengronden, richting witte

brug (Exelse brug).

Daar in de nabijheid van de grote ronde bal, maar dan in het Twentekanaal lag het motorschip

“De Aanleg”van de gelijknamige horecaonderneming uit Almen.

Na netjes over de loopbrug aan boord te zijn geholpen, door de 3- koppige bemanning konden

de trossen worden los gegooid.
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Club van 100 op volle kracht vooruit (2)

Richting Goor ging het schip, met bijna alle veertig personen op het bovendek. De stemming

was gelijk aan de temperatuur, opperbest dus.

De organisatie had voor een ieder een bepaald aantal consumptiemunten geregeld, en daar

werd natuurlijk dankbaar gebruik van gemaakt.

Het was een leuke ervaring om Lochem en omstreken via het Twentekanaal te aanschouwen.

Onderweg kwamen we langs vele bekende bedrijven, zoals de Twentsche Kabelfabriek,

Fries-Land Foods, Streek Beton enz.

Ook zijn we onder een hele bekende brug doorgevaren. Nee, niet de Van Brienenoord, maar

volgens Bart Ebskamp, de “Gert” Mogezompsbrug.

Vele vissende gezinnen konden we vanaf het water bekijken. Bijna bij Goor, vaarden we

parallel aan de rijksweg.

De wave die enkelen op de boot inzetten werden door de vele automobilisten beantwoord met

luid getoeter en gezwaai.

Na 1,5 uur stroomopwaarts te

hebben gevaren, kwam het

keerpunt in zicht: Het haventje

van Goor.

Vanaf hier gingen we met meer

snelheid stroomafwaarts rich-

ting Almen.

Bij de aanlegsteiger van De

Aanleg kwam “De Aanleg”aan

om ongeveer 17.15 uur.
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Club van 100 op volle kracht vooruit (3)

De tafels waren al gedekt voor de “uitgehongerde zeelieden”. Een prima diner kregen we

voorgeschoteld: 2 soorten soep, 3 soorten vlees, bestaande uit kip, varkenshaas, en biefstuk,

verder diverse groentes en diverse soorten aardappelen.

Toen het dessert werd geserveerd, werden de dames van de bediening begeleid met oh’s en

ah’s.

Na het diner werden we weer netjes per schip naar de “witte brug” gebracht door de eigenaar

van De aanleg, de heer Gert Compagnie.

Gert is ook lid van de club van 100, en sinds kort ook sponsor van De Toekomst.

De drankjes tijdens de terugtocht waren voor zijn rekening, en dat kwam goed uit, want de

kelen moesten natuurlijk wel worden gesmeerd.

Heel wat bekende en minder bekende schlagers

en zeemansliedjes werden ten gehore gebracht

door het shanty koor van De Toekomst, be-

staande uit de beroemde zangers: Joop

Stokvisch, Chris Wenneker, Albert ten Hoopen,

Chris Schuiling, Bart Ebskamp, Harry Albers en

Willem Wilgenhof.

En natuurlijk niet te vergeten het beroemde

zangeresje Ria Albers.

De vele fietsers en vissers waren blij verrast

toen ze getuige waren van dit gratis openlucht-

concert.

Crescendo ging het richting Lochem, en nadat

we afscheid hadden genomen van de beman-

ning, waren we om ongeveer 21.00 uur terug bij

de Jan Wissinkhal.

De Club van 100 kan terug zien op een zeer

geslaagd evenement, mede dankzij het mooie

weer.

Organisatie (Jan, Chris W., Willem), mede-

passagiers en personeel van de Aanleg hartelijk

Bedankt.    Eén van de veertig passagiers.
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Verslag landelijke Special Olympics

Goud, Zilver en Brons voor De Toekomst in Amsterdam

De Special-Olympics, een sporttoernooi voor mensen met een verstandelijke beperking

vonden op  6 t/m 8 juni 2008 plaats in Amsterdam

Er verzamelden zich zo'n 1700 sporters met hun 600 coaches in Amsterdam om in 16 ver-

schillende sporten de felbegeerde gouden medailles in de wacht te slepen. Zoals bij de Olym-

pische Spelen, werd ook bij de Special Olympics tijd gemaakt voor de bekende festiviteiten

als het defilé, het ontsteken van de vlam en de officiële toespraken, er was zelfs een hymne

gecomponeerd voor deze Spelen.

De openingsceremonie werd afgesloten met een forse toegift van Jan Smit.

Voor tafeltennis waren  5 spelers van onze vereniging vertegenwoordigd:

Wilco Brunsveld, Erwin Stegeman, Maarten Vermeulen, Marina van der Zee en Geert Zeelte

(waarbij Maarten moest afhaken vanwege een zware griep.)

Het resultaat van de zware voorbereiding en training in de voorafgaande weken mag er zijn:

Tijdens het gemengd dubbel haalde Geert Goud (samen met Tatjana Hinz (van vereniging De

Brug uit Groningen)) en kwam Marina kwam als 4de uit de strijd. Bij het herendubbel haalden

Wilco en Erwin Brons

Het enkelspel werd gespeeld op A;B en C niveau,  waarbij het volgende resultaat:

In de A-poule: Brons voor Wilco Brunsveld en de 5de plaats voor Geert Zeelte

In de B-poule: Zilver voor Erwin Stegeman en brons voor Marina van der Zee

Voor het mogelijk maken om deel te nemen aan dit evenement zeggen we hartelijk dank aan

een anonieme gever en stichting De Lichtenvoorde.

Een zorgaanbieder in brede zin voor met name mensen met een verstandelijke achterstand,

of het nu kinderen,volwassenen, gezinnen of ouderen betreft, De Lichtenvoorde biedt een

eigen plek voor wie het nodig heeft.

Tijdens de afsluitceremonie is bekendgemaakt dat de Wereld-Special Olympics zich in 2011

gehouden zullen worden in Athene, de geboortestad van de Olypmische Spelen.

We hopen uiteraard daar ook van de partij te zullen zijn.    Van de afdeling ALTC van de L.T.T.C.
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De Toekomst Voorbeeld vereniging bij de N.T.T.B.

Op zaterdag 14 juni was er in Hilversum een bijeenkomst van de NTTB, onder het motto:

“Samen Vooruit”.

“Samen Vooruit” is een nieuw project van de NTTB.

De Bond wil samen met verenigingen aan het werk, om gedurende een aantal jaren project-

matig de vele zaken die spelen in het Tafeltennis aan te pakken en te verbeteren.

Het was de NTTB opgevallen dat bij de Toekomst een aantal zaken goed gaan de laatste

jaren. Vandaar dat de Toekomst werd uitgeroepen tot voorbeeld vereniging.

Zaterdag 14 juni was de dag dat de Certificaten werden uitgereikt in Hilversum tijdens een

leuke en interessante Thema dag samen met vele andere verenigingen.

Namens de Toekomst was ik als voorzitter uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.

De scan van het certificaat is hier onder te zien. Het origineel zullen we inlijsten en in de Hal

ophangen.

                                Albert Enterman
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Bestuurs- en commissieleden

Bestuur:
Albert Enterman (voorzitter) 0573-471266

Claske Harmsen-Miedema (secretaris)  0573-251847

(secretariaat@lttcdetoekomst.nl)

Charlotte Enterman (penningmeester) 0573-471266

Chris Wenneker 0573-256260

Jacqueline Vos 06-41735882

Albert ten Hoopen 0573-254982

Bart Ebskamp 0573-255985

Rob van der Zee 0575-521736

A.L.T.C.-commissie:
Erna Eilers-Kraan (voorzitter) 0573-252703

Lienke Freeriks (notuliste) 06-45354704

Arie Pater (secretaris) 0573-255659

Rob van der Zee 0575-521736

Bennie Bannink 0573-252195

Gerda Post 0573-258448

Barcommissie:

Jan Bouwmeester 0573-252678

Chris Wenneker 0573-256260

Club van 100:
Jan Wissink (voorzitter) 0573-252630

Wim Wilgenhof (penningmeester) 0573-251821

Chris Wenneker (secretaris) 0573-256260

Financieel manager:
Jan Wissink (o.a. sponsoring) 0573-252630

Jazz-gymnastiek:
G. Vels 0573-257963

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

Henk Brinkerink (sen. landelijk) 0573-254676

Albert ten Hoopen (ondersteuning) 0573-254982

Schooltafeltennis Commissie:
Henk Emsbroek 0573-253801

Remco Verwoert 06-53429656

Richard Otten 06-21828171

Tom Bleumink 06-19336436

Schoonmaakcommissie:
Lienke Freriks 06-45354704

Geert Zeelte 0573-257524

Kascommissie:
Yvonne Beening t.beening@hccnet.nl

Henk Emsbroek 0573-253801

Esther Wissink 0573-491310

Recreantencommissie:
Chris Wenneker (voorzitter) 0573-256260

Iet Wissink (penningmeester) 0573-252630

Liesbeth Kok 0573-253146

Henk Franssen 0575-514207

Redactie:
Bart Ebskamp (redacteur) 0573-255985

Frans Snijder (corrector) 0573-255985

Linda Spruit (copy)(redactie@lttcdetoekomst.nl) 0545-293559

Chris Wenneker (agenda) 0573-256260

Technische Commissie:
Vacante functies

Website:
Mirko Egbers (webmaster) 0545-293559

Chris Wenneker (agenda) 0573-256260

Algemene Jeugdcommissie:
Johannes Osterloh (voorzitter) 06-45426584

Ria van Alen (secretaris) 0573-253181

Jacqueline Vos (penningmeester) 06-41735882

Irene Faber (hoofdtrainer) 06-20030686

Hans de Boer (wedstrijdsecretariaat) 0573-252199

Theo Beening (externe toernooien) jeugdtoernooien@lttcdetoekomst.nl

Remi Beelen (advies/ondersteuning) 06-14492744

Vacant (coördinator recreatie)

Jacqueline Vos (lid recreatie) 06-41735882

Laurens van Alen (lid recreatie) 0573-253181

Esther Wissink (lid) 0573-491310

Nico Horstman (lid) 0575-517667

Jara de la Court (jeugdvertegenwoordiger)

Albert ten Hoopen(advies/ondersteuning)0573-254982

Trainers:
Irene Faber (hoofdtrainer) 06-20030686

Remi Beelen 06-14492744

Esther Wissink 0573-491310

Nico Horstman 0575-517667

Frans Snijder 0573-254961

Henny Vels 0573-257963

Jos Zonneveld 0573-257596



oktober 2008Toekomst Meppers

21

Ledenmutaties

Adreswijziging:

Jan Uiterlinden

Nieuwe adres:

Stadenbos 2

7241KV Lochem

Gerard Alting

Nieuwe adres:

Onder de Linden 28

7241 EL Lochem

Bep en Guus Fisscher

Nieuwe adres:

Graanweg 14

7242AV in Lochem

Henk Emsbroek

Nieuwe adres:

Graanweg 35

7242 AT Lochem

Nieuwe leden Senioren:
(Toernooicoordinator jeugd)

Theo Beening

Rosmolenstraat 26

7241 VR Lochem

(Wedstrijdsecretaris jeugd landelijk en afdeling)

Hans de Boer

Lageweg 8

7241 SK Lochem

Tel: 0573-252199

Nieuwe leden Jeugd:

Y.C.R. Goorhuis(Romy)

H. Dunantweg 145

7242 HH Lochem

Tel: 0573-258508

E-Mail: erdirody@hotmail.com

M.Beltman(Merijn)

H. Dunantweg 151

7242 HH Lochem

Tel: 0573-256408

E-Mail: sharmsen@hetnet.nl

K.Brookhuis(Kai)

Oude Vordenseweg 3

7241 TA Lochem

Tel: 0575-433138

E-Mail: Ebrookhuis@yahoo.com

S.Kurz(Sharon)

Dorsmolenlaan 5

7241VW Lochem

Tel: 0573-255688

E-Mail: christelkurz@live.nl

T.van Dijk

Biesterveld 49

7251VR Vorden

Tel:0575-551067

E-Mail: pajvandijk@chello.nl

J.R.Vos(Jonas)

Kijksteeg 1

7241SW Lochem

Tel: 0573-441512

E-Mail: Vos_Warnaars@Hotmail.com

V. Dorothea (Virgil)

Nassaulaan 44

7242 CN Lochem

Tel: 0573-256909

E-mail: msteintjes@hetnet.nl
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'Uitspraken wetenswaardigheden e.d.'

Dit is de titel van de nieuwe rubriek op de website.

Het zijn de inzendingen die ik niet echt kwijt kon bij de gedichtenpagina elders op De Toe-

komst website (www.lttcdetoekomst.nl).

Bent u ook zo fanatiek met uitspraken en wetenswaardigheden, laat het ons dan even weten

Op  de website kan je onder deze rubriek op zeer eenvoudige wijze jouw uitspraak of wetens-

waardigheid invullen. Het zal zo spoedig mogelijk toegevoegd worden.

Je inzending kan voorzien worden van eventueel uw naam en woonplaats.

                                                                                                                            Mirko Egbers

'Uitspraken wetenswaardigheden e.d.' uit 2008:

Bij tafeltennis biedt het net de meeste tegenstand.

Auteur onbekend (via webformulier ontvangen)

Rituele handelingen en "maniertjes" van tafeltennissers vertonen significante overeenkomsten

met steunzoekend gedrag in apenkolonies.

Auteur onbekend (via webformulier ontvangen)

Als een tafeltennisser goed tegen z'n verlies kan,

kan hij alleen maar winnen.

Auteur onbekend (via webformulier ontvangen)

Chagrijnige tafeltennissers trekken 63 spieren in hun gezicht samen.

Opgewekte tafeltennissers trekken 23 spieren in hun gezicht samen.

Waarom zou je je dus vermoeien!?

Auteur onbekend (via webformulier ontvangen)

Regel 1: een trainer heeft altijd gelijk.

Regel 2: wanneer een trainer ongelijk heeft, treedt regel 1 in werking.

Auteur onbekend (via webformulier ontvangen)

Een onderzoeksbureau zocht hypotheses over wat tafeltennissers voor soort mensen zijn en

vroeg om respons.

Dit was een van de reacties: "Tafeltennissers hebben vast en zeker een psychische afwijking.

Dat komt doordat het balletje zo snel gaat. Je treft bij tafeltennissers allerlei rituelen en tics

aan. Ze hebben vaak een neurotische verhouding tot hun broek of handdoek en ik ken heel

wat tafeltennissende artsen en advocaten, maar weinig tafeltennissende boeren of bouwvak-

kers. Het zijn mensen die hoofdzakelijk met hun hoofd werken".

Auteur onbekend (via webformulier ontvangen)
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Hoe mijn woede te koelen

Ik weet niet wat tafeltennissers bedoelen

met: "temper je drift en gevoelen!".

Ik breek dus mijn kostbare slaghout

na het begaan van een hele domme fout,

want hoe moet ik anders

 m'n woede koelen?

Bestuursleden

ze eten een hap,

vertellen een grap,

ze roddelen eens wat,

e-mailen dit of dat;

ze heffen het glas,

ze pissen een plas

en laten de zaak

zoals hij was

Afdelingskampioenschappen

Een tafeltennisser uit het dorp Tiengemeenten,

had de afdelingskampioenschappen vergeten.

Deze domheid speet hem zeer,

hij dacht, dit gebeurt me geen tweede keer,

want dan zal ik m'n bat opvreten.

Wilskracht

Denk, ik kan het en dan gaat het, iedereen

heeft bij wilskracht baat

en bij tafeltennis wint de daad het van

gezever en nutteloos gepraat.

Succes

Niet de goliaths en de rijken

tellen bij tafeltennis voor zes,

maar degenen die niet wijken,

hebben vroeg of laat succes

Bovenstaande gedichten is een selectie

van de gedichten die op de website staan.

Tafeltennisgedichten kun je insturen via de

website (www.lttcdetoekomst.nl) bij de

rubriek tafeltennis-poëzie.

Open Dag 14 september

Op zondag 14 september werd er een

open dag gehouden in de Jan

Wissinkhal.

Organisator Chris Wenneker had reklame

gemaakt via de pers en door affiches op te

hangen bij supermarkten in Lochem.

In de hal werden tafeltennisdemonstraties

gegeven door de jeugd en senioren.

Ook was er dynamic tennis te zien en een

bijdrage van de A.L.T.C.

Van 13.00 uur tot 17.00 uur waren

geinteresseerden welkom in de hal.

Onder de bezoekers werden gratis een

aantal  prijzen verloot.

In de hal was dus continu wat te zien.

Belangstelling was er van ouders van

jeugdleden die onderleiding van Irene een

speelse traing kregen.

Ook diverse leden toonden belangstelling.

Toch  was het (ondanks alle werk) geen

succes: 7 jeugdleden & 4 volwassenen

hebben buiten onze eigen leden, deze

Open Dag bezocht.

Reden van de geringe belangstelling zal

ongetwijfeld het fraaie weer zijn geweest.

Desondanks was de algemene stemming

positief. Goede sfeer, goed georganiseerd.

Verscheidene bezoekers  kwamen met

ideeen om  meer belangstelling te wekken

onder de lochemers voor het bezoeken van

een volgende Open Dag.

Winnaars van het 1/2 jaar gratis lidmaat-

schap zijn, door trekking van Albert Enter-

man:

Jeugd:                Calvin Warners

Volwassenen:      Christel Kurz

Tafeltennis Poëzie
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Jeugdkamp (dag 1)

Groep 1

Michelle Zonneveld

Dennis van Alen

Dylan Kamma

Peter Beening

Rutger Carelse

Jelmer Schepers

Groep 2

Marten Adolfsen

Christiaan van der Molen

Maaike Visser

Joy Ruijmgaart

Tjerk Carelse

Jara de la Court

Groep 3

Kevin Kamma

Irma Schoot

Emiel Herkert

Tim Vermeulen

Jarno Hoogebeen

Virgil Dorothea

Groep 4

Boris Bosch

Annemiek

Roelofs

Mike Soer

Pjotr Carelse

Op vrijdag 04 juli hartje zomer vond om 17:00 uur de start van het jeugdkamp plaats.

        Kwam het een uur ervoor nog met bakken uit de hemel, om 5 uur scheen het zonnetje al

weer stralend. Toen de tassen in de aanhanger waren geladen en de kinderen in de diverse

auto’s hadden plaats genomen reden we naar de bestemming.

een groepsfoto bij de hal

Dit jaar was gekozen voor kampeerboerderij de Zwemkolk, gelegen vlak bij Markelo. Tegen

17:30 nadat de kinderen hun bed hadden ingericht werd er gegeten. De maaltijd bestond uit

broodjes knakworst en soep (kippen en of groentesoep). Na het eten werden de kinderen

ingedeeld in 4 groepen. De groepsindeling was als volgt:

kampeerboerderij " De Zwemkolk"
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Jeugdkamp (dag 1)

Iedereen had een wit t-shirt van huis meegeno-

men welke door elke groep werd versierd.

Elke groep moest een groepsnaam verzinnen,

die ook op het t-shirt. kwam te staan

De groepjes bedachten het volgende:

groep 1: DPDM (De Prima Denkelijke Masters),

groep 2: Patatje met

groep 3: The Black & White team en

groep4: The Diehards.

Hierna gingen we richting het bos. Daar vond het spel levend stratego plaats. Echter speel-

den hier de dieren een hoofdrol ipv legeronderdelen. Zo was er een val, een olifant, muis, uil

enz. Er werden voor dit spel even 2 groepjes gemaakt. De jongste 2 kinderen mochten om de

buurt hun teamgenoten kiezen. Nadat de 2 groepen de vlag hadden verborgen kon het spel

beginnen. Er werd hard door het bos gelopen en een hoop kaartjes werden veroverd. Uitein-

delijk wist 1 team tot 2 x toe de rode vlag te veroveren. Echter doordat het rode team 1x de

vlag buiten het spelgebied had verstopt is het 1-1 geworden.

Hierna werd een kampvuur ontstoken. Er werden mashmallows uitgedeeld die men middels

een stok kon verwarmen. Hierna kwam een verklede Ria 2 spannende verhalen vertellen rond

het kampvuur. De kinderen die de verhalen niet wilde horen konden zich vermaken op het

voetbalveld, voor een potje voetbal. Tegen 23:00 uur gingen de voetballende kinderen naar

binnen, om 23:30 uur gevolgt door de kinderen die de verhalen hadden aangehoord.

T-shirts versieren

Tussen 00:30 en 01:00 zoch-

ten de kinderen de slaapzaal

op, waarbij de meesten zich

opmaakten voor een roerige

nacht (waarvan ik helemaal

niks heb meegekregen).

Mirko Egbers
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Jeugdkamp (dag 2)

Was voor een aantal kinderen tegen een uurtje of 5 in de morgen de 1e dag afgelopen,

was de 2e dag voor de eersten alweer aangebroken. Kortom: De nacht was voor velen

erg kort. Was het eerst de planning dat om 09:00 ontbeten zou worden, het werd uiteindelijk

08:00 uur, toen de 2 laatsten (fotograaf Mirko en leiding: Jacqueline) uiteindelijk ook uit bed

waren.

Na het ontbijt hadden de kinderen even de tijd om zichzelf te vermaken. Ondertussen werden

in Rijssen een aantal zaken opgehaald voor de meerkampen.

Tegen 10:00 werd gestart met de meerkampen, waarbij de 4 vier groepen tegen elkaar moest

strijden op diverse onderdelen.

Gestart werd met de ballon om enkelspel. Hierbij had iedereen een ballon om de enkel. Men

moest binnen een minuut zoveel mogelijk ballonnen van de andere groepen kapot trappen.

Hierna kwamen de wereldballen aan bod. Er waren 2 wereldballen en per groepje moest je

een parcours afleggen, waarbij iemand boven op de wereldbal moest "zitten".

Daarna was er een korte drink en plaspauze. De meerkampen werden vervolgt met het

komkommerspel. Hierbij moest men zo snel mogelijk een komkommer tussen de knieen van

begin tot eind brengen door middel van

het doorgeven van de komkommer,

zonder te lopen en zonder de handen

te gebruiken.

Hierna kwam de stormbaan. (groot

luchtkussen red.)

 Per 2 groepjes tegelijk moest men via

estafette vorm met een appel over de

stormbaan en daarna weer terug naar

het begin, waarna de appel werd

doorgegeven aan de volgende per-

soon.
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Jeugdkamp (dag 2)

Na dit spel, moest de leiding het ontgelden. De jongsten daagden namelijk de leiding uit om

tegen hun te strijden op de stormbaan. De leiding deed natuurlijk mee, maar konden niet

voorkomen dat de kinderen van ze wonnen. (Ook Emmy moest eraan geloven op de storm-

baan) Hierna was het tijd voor het vliegend tapijt.

Per groep moest men zo snel mogelijk van begin tot eind komen.

Hierna was er weer een pauze (lunch) en werden er voorbereidingen getroffen voor de meer-

kampen in de middag. Gestart werd met skilopen.

Ook hier namen 2 groepen het tegen elkaar op, terwijl de leiding vermakelijk toe zat te kijken.

Waterballonnen vangen was het volgende spel. Dit spel was nauwelijks ten einde of de leiding
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moest het ontgelden met de super waterballonnen die een aantal kinderen stiekum hadden

gevuld.

Hierna werden nog een aantal groepsfoto's gemaakt en konden de kinderen zich nog even

uitleven op de stormbaan. Zij deden een pantomime act.

Hierna werd het laatste spel van de middag gespeeld, namelijk "het dienbladenspel". Bij dit

spel moesten de kinderen zoveel mogelijk water overbrengen naar het eindpunt. Het water

zat in bekertjes en een lekkende bakje water op een helm. Onderweg moest er over een wip

gelopen worden en werden de dienbladen bekogeld door waterballen.

Na de meerkamp had iedereen de gelegenheid om te douchen en op te frissen.

Daarna gingen we barbecue-en.

Nadat de BBQ vakkundig was aange-

stoken door Jara en alle spullen

buiten waren gezet, kon iedereen zijn

eigen maaltijd bereiden.

Stokbrood en watermeloen waren

zeer in trek en ook de sateetjes

waren niet aan te slepen.

Na het eten en opruimen konden

diegenen die dat wilden nog een keer

Levend Stratego spelen. De anderen

konden zichzelf vermaken met voet-

ballen of een meegebracht spel.

Voor de sfeer was het kampvuur ook

nog weer aangestoken.

Nadat we uitgespeeld waren, werd binnen alles in gereedheid gebracht voor De Bonte Avond.

Susanne en Peter Kamma waren ’s middags al gekomen en ook Jos Zonneveld was inmid-

dels gearriveerd.

De avond werd vakkundig gepresenteerd door Rutger met Emmy als assistente en de jury

bestond uit Dylan, Kevin en Christiaan.

De eerste act was van Peter, Tjerk en Tim. Zij deden een pantomime act.

Daarna was het de beurt aan Jelmer en Pjotr met een love-quiz. Zij wisten een aantal zeer

persoonlijke dingen te ontfutselen aan Kevin en Annemiek, die al 8 maanden verkering heb-

ben.

Daarna werd ons brein bezig gehouden met een aantal vragen, voorbereid door Irma, Joy en

Annemiek. Weet u nog welke vogel achteruit kan vliegen???

Na de pauze werd de uitslag van de meerkamp bekend gemaakt.

Iedere groep kreeg als prijs een zak snoep om te delen.

Als eerste is geëindigd: groep 2. |Op de tweede plaats eindigde groep 3 en op de derde en

vierde plaats groep 1 en groep 4.

Na de pauze ging Michelle verder als Gabber-Oma. Daarna heeft ze op geheel eigen wijze

met een prachtig gedicht haar coach Jacqueline bedankt voor het afgelopen jaar.

Tot slot kregen we een optreden van Jara, Emmy en Jacqueline, die als achtergrond dames

optraden voor een spetterende act van Mike.

Daarna kon de rest van de avond naar eigen inzicht ingedeeld worden.

                                                                                                Mirko Egbers en Ria van Alen

Jeugdkamp (dag 2)
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De dag begon voor velen (in ieder geval voor de leiding) een uurtje (of 2) later dan de dag

ervoor. Tegen 09:00 uur was iedereen uit bed en was de ontbijttafel klaar gemaakt.

Naast een eitje, hartige en zoete beleg lag er ook een plastic zakje bij elk bord.

Deze was er om de boterhammen voor de lunch in op te bergen.

Na het ontbijt werden de slaapkamers en de andere kamers opgeruimd.

Jeugdkamp (dag 3)

Na iets te drinken te hebben gehad gingen we met zn allen naar Rijssen. We gingen naar

zwembad Koerbelt, een groot buitenbad met een lage en hoge duikplank en kinderbad en

binnen zwembad met een grote glijbaan, een bubbelbad, stroomversnelling en kinderbad.

Een ieder vermaakte zich prima hier. Ook waren er o.a. een aantal trainers van de partij,

zoals (Irene Faber (met Quinten), Frans Snijder, Esther Wissink en jeugdvoorzitter (Johannes

Osterloh)). Tegen 16:00 uur moest iedereen bij de uitgang klaar staan om naar Lochem te

vertrekken. Daar aangekomen werd de bagage uit de aanhanger gehaald en hierna was het

tijd voor een laatste kamp maaltijd. Hans Bosch (Daily-in) kwam met patat, kroketten,

frikandellen en kipvingers Ondertussen kwamen ook de eerste ouders om hun kind op te

halen. Nadat de maaltijd genuttigd was en de leiding middels een luid applaus door de kinde-

ren werd bedankt voor het geweldige weekend, ging een ieder naar huis.

                                                                                                                          Mirko Egbers

IIrma van de hoge duikplank
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Verslag Dag van het Talent

Sportiviteit ten top in afdeling Oost!

Op zaterdag 21 juni is de Regionale Dag van het Talent gehouden bij L.T.T.C. De Toe-

komst in Lochem. Ondanks dat het seizoen nu toch echt op zijn einde loopt waren 20

fanatieke welpen van de partij. Allereerst werd een korte wedstrijdronde ingelast om het

niveau van de jeugdspelers goed in te schatten. Daarna werden een wedstrijdronde op niveau

gespeeld. Er werd fanatiek gespeeld wat leidde tot spannende wedstrijden. Na een korte

lunch met een broodje knakworst en ranja werden de welpen getest op hun balvaardigheid,

snelheid en behendigheid. Tijdens alle onderdelen konden punten worden verdiend. Ook hier

zetten de kinderen hun beste beentje voor. Ondanks de drive van de kinderen om goed te

presteren was de sfeer onderling enorm goed. Het was leuk om te zien met welk gemak de

spelers onderling contactleggen en op een ontspannen wijze samen sporten. Aan het einde

van deze sportieve dag kregen alle deelnemers een oorkonde met hun resultaten.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Naam

Rico Lin

Cas van den Breemen

Tim Hergelink

Rutger Carelse

Syp de Jong

Stefan Holwerda

Kimberly Scholten

Danyal Sadegpoor

Kim Hergelink

Joy Ruijmgaart

Pjotr Carelse

Mark Hergelink

Max Vorgers

Merel Mastenbroek

Kira van Londen

Dennis Gaasbeek

Tjerk Carelse

Wouter Wiggers

Lotte Altemühl

Damian Hulst

Vereniging

Twekkelerveld

De Toekomst

Swift

De Toekomst

Swift

DTS

DTTC

DTTC

Swift

De Toekomst

De Toekomst

Swift

DTS

Twekkelerveld

De Toekomst

DTS

De Toekomst

DTS

DTS

DTS

Wedstrijdronde

236

220

206

222

250

170

200

199

226

185

171

172

181

156

150

104

98

139

118

70

Testronde

342

332

334

310

278

343

303

304

274

301

308

295

275

276

278

291

277

225

232

216

Totaal

578

552

540

532

528

513

503

503

500

486

479

467

456

432

428

395

375

364

350

286

De organisatie kijkt terug op een geslaagde dag met enthousiaste kinderen, ouders en bege-

leiders. We hopen dat in de toekomst het aantal deelnemende verenigingen en jeugdspelers

uit afdeling Oost nog meer zal groeien. Bij deze willen we de Hannie Schukkink, Esther

Wissink, Marthijn van de Wal, Martijn de Vries, Boris de Vries, Kevin Kamma en Annemiek

Roelofs enorm bedanken voor hun inzet tijdens deze dag!

Tot de volgende keer!

                                                                         Irene Faber, Lumen Dekker & Gerrit Schukkink
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Jeugdwedstrijdverslag Toekomst 3.

’s Morgens vroeg, 27 september, (het was nog hardstikke mistig) reed ik met drie ietwat

gespannen mannen richting Apeldoorn. Gelvandria stond er op ons overzicht dus daar zou de

strijd gestreden worden.

Na nogal wat verwarring van mijn kant (het gebouw van Gelvandria staat aan dezelfde ingang

van het een heel groot opleidingscentrum), kwamen we binnen in een kleine gezellige zaal.

Cas mocht als eerste aan de bak, Tim als tweede en Rutger als derde. De start was enorm

geweldig: na het dubbel stonden we met 3 – 1 voor!! Oeff…dat bood wel enorme kansen.

Cas had met de tweede wedstrijd echter wat problemen. Op één of andere manier wilde het

niet lukken. Tim kwam in zijn tweede wedstrijd ook niet voldoende uit de verf. Wat dat betreft

is het jammer, dat hij niet heeft getraind in de afgelopen tijd, want dat is bij hem nu te merken.

Wat voorheen nog zo goed ging (vooral het openen en intikken) lukte nu niet meer zo goed.

Tim baalde daar goed van, maar heeft wel tot op de laatste bal alles geprobeerd.

Rutger stond zeer gedreven te spelen. Hij had er zin in, en dat kon de tegenstander goed

merken. Hij heeft uiteindelijk twee wedstrijden gewonnen en alleen de laatste op het nippertje

gemist. Toch goed gedaan hoor, want de tegenstander moest er wel vijf games over doen!!

In de derde wedstrijd van Cas kwam het gevoel en het knokken gelukkig weer helemaal terug.

He, gelukkig, zo kennen we Cas: lekker achter de tafel vliegen van links naar rechts en daar

waar het kan de bal snel intikken.

Uiteindelijk heeft de tegenstander toch met 6-4 gewonnen. Maar met een zeer tevreden

gevoel over de inzet en kansen ben ik met mijn mannen weer naar huis gereden.         Esther

Zaterdag 20 september. Vroeg uit de veren, want om 9 uur was het verzamelen bij de hal.

Dit keer speelden Mike, Maaike en Irma. Onze reis ging naar Deventer, waar team 4 speelde

tegen DTTC. Irma beet de spits af, ze won haar eerste game in een 4 setter.

Mike dacht nonchalant dat kan ik beter en jawel, in een 3 setter won hij zijn eerste wedstrijd.

Maaike deed koelbloedig na wat haar eerste teamgenote deed, en ook zei won haar eerste

wedstrijd in een 4 setter.

De dubbel werd gespeeld door Irma en Mike, die ze glansrijk in een 3 setter wonnen. Yes, de

eerste 4 punten voor team 4 van de Toekomst was binnen.

Meteen werd er doorgespeeld. Mike draaide wederom zijn hand er niet voor om, en won ook

zijn tweede wedstrijd in een 3 setter.

 Irma kon helaas niet in een 3 setter een overwinning behalen, maar gunde haar tegenstander

niet om er een 5 setter van te maken. Ze won haar tweede wedstrijd dus in een 4 setter.

Maaike was niet erg tevreden met haar vorige wedstrijd, die viersetter werd dus deze keer

een 3 setter.

Ja, lieve mensen, het was dus 7-0 voor de Toekomst. Mike ging na zijn twee behaalde over-

winningen een beetje zweven, wat hem tussen de sets door een preek van mij opleverde. Na

de tweede set 1-1 moest ik hem even van die roze wolk af halen, waar hij soms graag even

op gaat zitten. Het had dus wel geholpen, want hij won zijn derde wedstrijd in een 4 setter.

Maaike had het in haar derde game even moeilijk, wat een erg spannende wedstrijd ople-

verde. Na twee punten aan de tegenstander te gunnen, behaalde ze toch nog haar welver-

diende overwinning. Irma was dus finaal de weg kwijt door zoveel roem, ze verloor dan ook

haar derde wedstrijd, weliswaar in een 5 setter.

Eindstand voor de mensen die niet opletten……..9-1 voor TEAM 4 van de Toekomst.

                                                                                                   Groetjes TEAM 4 en Susanne

Jeugdwedstrijdverslag Toekomst 4
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Oefenmiddag bij Bultman/Smash'70

De jeugd van Bultman/Smash'70 is druk bezig met de voorbereidingen op het komende

seizoen. In samenwerking met L.T.T.C. De Toekomst is er afgelopen zaterdag, 30 augus-

tus, een oefenmiddag afgewerkt.

6 teams van Bultman/Smash'70 tegen 6 teams van De Toekomst.

Om 13:30 uur gingen de eerste wedstrijden van start, en tegen 17:00 waren alle wedstrijden

afgewerkt.

Alle spelers hebben gedurende deze middag  3 á 4 wedstrijden kunnen spelen in de nieuwe

teamsamenstellingen (sommige teams gecombineerd).

Al met al was het een gezellige, sportieve en succesvolle middag voor beide verenigingen.

Wie weet tot volgend seizoen.

De uitslagen:

Gerald

3-0

3-1

3-1

Bert

3-2

2-3

3-0

1-3

Frans

3-1

3-0

3-0

Toekomst 1 - Bultman/Smash'70 1   10-2 Toekomst 2 - Bultman/Smash'70 2   9-7

Kevin

3-1

2-3

3-0

Wilfred`

3-0

2-3

3-1

Rik

3-1

3-1

3-1

Marten

Guido

Frank

Joni

Annemiek

Dylan

Lynn

Stefan

0-3

2-3

3-2

1-3

Guido

2-3

3-1

3-0

3-1

Arjan

3-2

3-1

3-1

2-3

Kevin

Peter

Boris

Wouter

3-2

3-1

3-0

Edgar

2-3

2-3

3-0

Robin

3-0

3-0

3-0

Emiel

Rutger

Cas

Tom

2-3

1-3

2-3

Elian

3-1

1-3

1-3

Leon

3-0

0-3

3-2

Steven

3-1

2-3

1-3

Irma

Pjotr

Kira

Dennis

0-3

0-3

0-3

Lisette

2-3

0-3

1-3

Jaap

1-3

2-3

0-3

Dubbel

0-3
Robin

Jarno

Tjerk

Mirko

Lisanne

3-1

1-3

0-3

1-3

Robin

0-3

0-3

0-3

0-3

Bart

0-3

0-3

0-3

1-3

Dubbel

0-3

Toekomst 3 - Bultman/Smash'70 3   10-2 Toekomst 4 - Bultman/Smash'70 4   4-8

Toekomst 5 - Bultman/Smash'70 1   0-10 Toekomst 6 - Bultman/Smash'701  1- 12

bron: http://www.smash70.com
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Familietoernooi 2008

Heb je zin om SAMEN met je vader of moeder iets sportiefs te doen? Nodig hem

of haar uit om met jouw een (dubbel)toernooi te spelen!!

Wanneer                   Zondag 26 oktober

Waar                   Jan Wissinkhal

Aanvang                       10.00 uur

Einde                            13.00 uur.

Deelnemers                  vaders, moeders, stiefvaders, stiefmoeders, kinderen,

                                      opa’s, oma’s, neven, nichten, ooms en tantes….

Doe mee met deze gezellige familie-dag en ontmoet

andere sportieve familie-leden!

Schrijf je snel in op de inschrijflijst bij de entree óf meld je persoonlijk aan bij

Esther Wissink. Telefoon: 0573-491310/06-23026969

Familietoernooi      2008

Copy voor het clubblad
Geaag per e-mail : redactie@lttcdetoekomst.nl

of in de copybus in de kantine
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