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Redactioneel Agenda

Namens de redaktie wens ik u allen een
gelukkig gezond en sportief 2009 toe.

Vanwege problemen met mijn PC is het
kerstnummer wat later uitgekomen dan
normaal. In deze bedank ik Mirko Egbers,
onze webmaster,  voor de hulp.
Mijn dank gaat ook uit naar de bezorgers
van het clubblad. Zij brengen al vele jaren
het clubblad rond. Deze bezorgers zijn:
Hennie Wilgenhof (de vader van Wim
Wilgenhof), Alie Hofland, Dicky Pas, Atty
Vels, Riet Pongers, Bep en Guus Fischer,
Henk Emsbroek, Adrie Fleming en Gerrie
Vels.
In dit nummer de uitslagen van de najaars-
competitie, een verslag van de jaarvergade-
ring met daarop volgend het nieuwe
schoonmaakrooster.
Voorts verslagen van de sinterklaasviering,
het oliebollentoernooi, jaarvergadering club
van 100 .......... Veel leesplezier,

Bart Ebskamp

02 januari Nieuwjaarsreceptie
aanvang 20:00 uur

06 januari Bestuursvergadering
19.45 uur Jan Wissink-Hal

10 januari Jan Ubels Toernooi ALTC.
Jan Wissinkhal

14 januari recreanten: Midwinterbarbeque
aanvang ca. 21.30 uur

opgave t/m 7 jan. bij de
recreantencommissie

25 januari Regiokampioenschappen
IJsselstreek Senioren

03 febuari Bestuursvergadering
19.45 uur Jan Wissink-Hal

22 febuari SNERT-Wandeltocht
Opgave voor 8 febr. bij de

recreantencommissie
08 maart Bestuursvergadering

19.45 uur Jan Wissink-Hal
28 maart 25 jaar ALTC Jan Wissinkhal

(nader bericht volgt)

Na het vertrek van onze secretaresse op de ALV van 2008 is er een vacature ontstaan
voor de functie van secretaris (esse) binnen het bestuur van onze vereniging.

Voor deze boeiende functie zoeken we iemand   (man/vrouw) die affiniteit heeft met onze club
en bereid is in het bestuur plaats te nemen.

Voornaamste taken zijn: Ontvangen van de post van de vereniging, zowel E-mail als brieven
enz. Het onderhouden van de contacten met de overige bestuursleden over de binnen geko-
men post. Het aannemen van telefonische en schriftelijke berichten t.b.v. de vereniging en de
verwerking hiervan in samenwerking met andere bestuurders. Het maken van notulen op de
bestuursvergaderingen (maandelijks). Verder, op termijn het bijhouden van de leden-
administratie.

Wij bieden een gezellig team van bestuurders die binnen een levendige  club zorg dragen
voor een goede gang van zaken.
 Inlichtingen over deze boeiende vacature zijn onder andere te verkrijgen bij:
Albert Enterman of een van de overige bestuurders.

“De Toekomst” zoekt met grote spoed een

secretaris of secretaresse.
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De afgelopen ledenvergadering  werd matig bezocht.  Aanwezig zijn op de jaarvergedering
zijn het voltallige bestuur ( 7 personen) en 27 leden.  Voornamelijk de leden die altijd

trouw de jaarvergadering bezoeken waren  aanwezig.

In het openingswoord meldt de voorzitter dat het ledental dit jaar met 5% is afgenomen.
Positief is dat we in de laatste weken een aantal senioren en jeugdleden bij hebben gekregen.
De club is nog steeds gezond en financieel draaien we goed.
Er zijn dit jaar een aantal uitgaven gedaan: De oude CV ketel en de oude geisers voor de
douches van de “grote“ zaal zijn vervangen door energiezuinige combiketels. Ook de koelkas-
ten, de diepvriezer en het kopieerapparaat zijn vervangen.
De voorzitter merkt op dat een aantal leden tijdens de competitie afwijkende kleding dragen.
De voorschriften van de bond zijn hierover duidelijk, tijdens de wedstrijden dienen de deelne-
mers clubkleding te dragen.
De voorzitter is verheugd dat het opruimen van de zaal na de wedstrijden zeer verbeterd is.
Het vrijwilligers tekort vraagt nog steeds ons grootste punt van aandacht.

Contributie 2009.
In april 2008 is er een contributieverhoging doorgevoerd van € 2,00 per maand voor de senio-
ren en € 1,50 voor de jeugd. Het bestuur hoopt dat met het opnieuw verhoging van de contri-
butie 2 jaar gewacht kan worden.
Hoogstwaarschijnlijk gaat de NTTB de basiscontributie met € 11,00 te verhogen. Dit is echter
nog niet zeker want dit is nog in behandeling bij de NTTB..
Mocht deze contributieverhoging van de NTTB doorgaan dan kan de vereniging niet anders
dan dit door te berekenen naar de leden d.m.v. een contributieverhoging.
.
Bestuursverkiezing.
Aftredend en niet herkiesbaar is Claske Harmsen secretaris. Tussentijds is afgetreden Rob
van der Zee..
De penningmeester Charlotte Enterman beeindigt haar funktie in 2009. Er is gelukkig een
kandidaat voor deze funktie “in the picture”.
Het is het bestuur helaas niet gelukt een kandidaat te vinden voor het secretariaat.

Lid van Verdienste: Claske Harmsen-Wiedema:
Deze avond moeten we afscheid nemen van onze secretaris Claske Harmsen..
De voorzitter bedankt Claske Harmsen voor haar enorme inzet als secretaris en bestuurslid.
De voorzitter doet de vergadering het voorstel, om haar lid van verdienste te maken van onze
club. De aanwezige leden stemmen hier met luid applaus mee in.
Naast alle secretariele werkzaamheden die ze als secretaris binnen het bestuur heeft ver-
vuld, vervulde zij o.a. ook enkele jaren de muzikale omlijsting op de avonden dat Sinterklaas
de ALTC en recreanten met een bezoekje vereerde.
Chris Wenneker overhandigt haar de oorkonde en een prachtige bos bloemen.
Claske bedankte de vergadering voor de eervolle onderscheiding, de bloemen en de bon.
Zij geeft te kennen het heel jammer te vinden dat er geen opvolger(ster) is, maar dat zij door
persoonlijke omstandigheden toch bij haar besluit van aftreden blijft.
Zij dankt de vergadering voor het in haar gestelde vertrouwen en het bestuur voor de prettige
samenwerking. Voor de toekomst wenst zij het bestuur veel wijsheid en succes toe.
De ledenadministratie naar de bond en voor de club zal ze voorlopig blijven doen.

Algemene ledenvergadering  20 november 2008.
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Chris Wenneker neemt het secretariaat tijdelijk over.
Albert Enterman zal bij de bond gemeld worden als tijdelijk vervanger.

Schoonmaak:
In zijn openingswoord heeft de voorzitter al gezegd dat het aantrekken van vrijwilligers tot nu
toe heel slecht is. Hierbij doelt hij niet alleen op de invulling van bestuursfuncties of commis-
sies en bardienst.
Het grootste probleem is om schoonmakers te vinden. Als de hal een smeerboel wordt lopen
we een grote kans dat we bij een keuring de boel kunnen sluiten vanwege de hygiëne.
Dit kunnen we toch niet laten gebeuren. Professionele hulp zou een te grote aanslag op onze
financiële middelen zijn en dus moet we het zelf gaan doen en wel samen omdat we ook
samen de boel vuil maken.
Daarom heeft het bestuur besloten alle leden per brief te informeren over de wijze waarop zij
het schoonmaakrooster hebben ingevuld. Er is een schoonmaakplan, we hebben groepen
gevormd en een rooster geeft aan wanneer u aan de beurt bent.
Hierbij zijn wij er van uitgegaan, dat de meeste van ons het verenigingsgevoel nog hebben.
Als deze groepen de schoonmaak gaan doen hebben zij in maximaal 4 tot 5x per jaar in
anderhalf uur, het probleem opgelost. Let wel, dit is niet vrijblijvend maar we kunnen niet
anders.
Dit wordt nog eens duidelijk gemaakt door de boete die er voor staat als men het laat afweten.
€ 14,00 per keer dat je afwezig bent en geen vervanger hebt gevraagd.
Er ontstaat een discussie, als eerste heeft iedereen er begrip voor dat we voor deze oplos-
sing hebben gekozen. De noodzaak van een boeteregeling is iedereen wel duidelijk. Toch
hebben een aantal mensen wel wat moeite met de boete.
Als het probleem vervanging aan de orde is omdat men niet weet of je op de vervangende tijd
wel in de gelegenheid bent te komen schoonmaken, kun je zoals Henk Emsbroek voorstelt
altijd nog aan de vervanger € 14,00 uitbetalen.
Van het boete geld dat binnen komt, kunnen we als het niet gaat zoals het moet gaan,” even-
tueel” iemand tegen betaling laten schoonmaken.
Als men door omstandigheden echt niet kan voldoen aan deze eis, kan er overleg gepleegd
worden met Bart Ebskamp.

Rondvraag.
Mirko Egbers vraagt of het Huishoudelijk Reglement nog aangepast moet worden. In het
Reglement kan vermeld worden dat alle leden bij inschrijving verplicht worden een taak op
zich te nemen.
Dit wordt door het bestuur nog behandeld.
Marlies Fleming betreurt het dat zij en Remy Beelen op de vraag waarom de afsluitavond
vorig jaar niet doorging geen antwoord heeft gekregen. Ze zegt dat ze op dat moment al een
aantal mensen gevonden hadden die deze avond alsnog wilden verzorgen.
Ze hoopt dat er dit jaar wel een afsluitavond komt, waar zij wel aan mee wil werken.
Hans van de Lande vraagt om verbeterde ventilatie van het rookhok. Besloten wordt dat hij
een offerte gaat aanvragen.
Om 10 uur sluit de voorzitter de vergadering.

Algemene ledenvergadering  20 november 2008.
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Bondsraad vindt dat er teveel aandacht is voor de sectie topsport

GRONINGEN -
Een crisis in de Nederlandse Tafeltennisbond is voorlopig afgewend. Daar heeft voorzitter
Edgar Verkooijen hoogstpersoonlijk voor gezorgd. Na het wegstemmen in november van een
aantal vergaande voorstellen heeft het NTTB-bestuur besloten om vrijwel alle plannen in de
ijskast te deponeren. Het oorspronkelijke contributievoorstel (elf euro verhoging) werd terug-
gebracht tot ongeveer drieënhalve euro waarmee geen nieuw beleid mogelijk is, maar waar-
door het bestuur wel aan kon blijven.
De consequenties zijn vergaand. Er komt geen extra geld vrij om de jeugdige talenten klaar te
stomen voor het WK van 2011 in Rotterdam. Ook is het nieuwe communicatieplan om tafel-
tennis te populariseren in een diepe la verdwenen. Verkooijen kondigde wel aan dat een aantal
plannen volgend jaar opnieuw, en misschien in een nieuw jasje, wordt gepresenteerd, maar
erg kansrijk lijkt dat niet.

De tafeltennissport bevindt zich ondanks de successen van de nationale vrouwenploeg in
zeer zwaar weer, omdat een groot deel van de bondsraad vindt dat er te veel aandacht is
voor de sector topsport. Het accent moet worden verlegd naar de breedtesport, luidde de
heldere boodschap.

Het bestuur had zich de afgelopen weken beraden op zijn toekomst. Met de portefeuilles
zwaaien, was geen optie. De bondsraad zou het bestuur vrijwel zeker het Zeister bos in
gestuurd hebben. Feitelijk is de nieuwe voorzitter van de NTTB, Edgar Verkooijen, nu vleugel-
lam. Hij wil graag nieuw beleid ontwikkelen, maar dat wordt door het 'parlement' van de NTTB
tegengehouden.

Reactie:
Breedtesport de oplossing?
Ïk ben de laatste tijd steeds meer gaan twijfelen of breedtesport wel degelijk de oplossing is.
Ik denk dat de teruggang veel meer samenhangt met de leegloop van het 'platteland' en de
daling van het aantal vrijwilligers en de opkomst van de 'alleen betalende leden'.
Dit signaal is duidelijk bij de meeste sportbonden terug te zien en daarruit kunnen we wel
concluderen dat het eigenlijk niet aan onze sport ligt. Ik denk dat de NTTB zich inderdaad
beter zoveel mogelijk kan focussen op topsport, maar daarnaast ook op zoek moet naar
samenwerkingspartners buiten de sport om (Humanitas, GGZ, etc.). Instellingen die net zoals
de verenigingen ook lokaal vertegenwoordigd zijn. Dit met als gedachte om de sport niet als
sport/spel neer te zetten, maar meer de rol van de sportvereniging sterker neerzet.
Dat mensen zich eraan kunnen verbinden en erbij kunnen horen en dat we dat kunnen be-
krachtigen door de sport die we samen kunnen uitoefenen. Ik heb het hier niet over breedtes-
port, ik heb het hier over de term van vereniging verder uitdragen.
 Edo Ladage

NTTB vleugellam na afwenden crisis
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Schoonmaak

 Lochemse Tafeltennisclub “De Toekomst”

Lochem, 7 november 2008

Aan alle actieve leden,

We zijn een geweldig gezellige club, waarin heel veel leden heel actief zijn.
Toch is gebleken dat er wat bepaalde werkzaamheden betreft het altijd dezelfde mensen zijn
die de activiteiten uitvoeren. Nu is er een groot probleem ontstaan aangaande het schoonma-
ken van de hal. Er zijn de laatste tijd heel veel mensen afgevallen die het jaren achtereen
gedaan hebben.
Een oproep om vrijwillig mee te werken aan de schoonmaak heeft tot nu toe geen resultaat
opgeleverd.
Het bestuur heeft daarom het volgende besluit genomen:
Er zijn schoonmaakploegen samengesteld, waaronder bijna alle competitiespelers die in de
seniorencompetitie uitkomen, vele recreanten die regelmatig op de woensdagavond komen
trainen en jeugd die per 1 januari 2009 17 jaar of ouder zijn.
In de bijgevoegde indeling van de schoonmaakploegen ziet u dat er 10 groepen zijn.
Dit wil zeggen dat U maximaal 5x per jaar ingedeeld bent in het rooster voor de schoonmaak.
Er wordt van jullie verwacht dat je dan op zaterdagmorgen van 10 tot ca - 12 uur (inclusief
koffiedrinken) in de hal aan het werk gaat.
Kunt U niet, dan dient U zelf voor een vervanger te zorgen of te wisselen met een ander lid.

Boeteregeling:
Wilt u absoluut niet schoonmaken of u bent niet aanwezig op de schoonmaakavond of –
ochtend en u heeft geen vervanging c.q. wisselbeurt geregeld, dan wordt door LTTC De
Toekomst € 14,00  boete per afwezigheid per schoonmaakbeurt in rekening gebracht.
Deze boeteregeling geldt alleen voor de senioren die ouder zijn dan 18 jaar.

Het kan zijn dat u absoluut niet op geen enkele zaterdagmorgen kunt, vanwege uw werk
bijvoorbeeld. Geeft u dit dan a.u.b. zo spoedig mogelijk door aan Bart Ebskamp (e-mail
b.ebskamp@hotmail.com tel: 0573-255985), dan kan er eventueel een groep samengesteld
worden (bij het volgende rooster) die op bijvoorbeeld maandagavond gaat schoonmaken
buiten de competitieweken om. Ook als u absoluut niet wil schoonmaken en u dus onder de
boeteregeling valt, dient u dit zo spoedig mogelijk door te geven.

Wij zien ons genoodzaakt om het op deze wijze te moeten doen. Het alternatief een beroeps-
kracht aan te stellen, wat inhoud een drastische contributieverhoging, zien wij niet zitten.
Dit zou betekenen dat zij die al heel veel voor de club doen hier de dupe van worden.
Wij rekenen op uw aller medewerking!

Hartelijke groet namens Het Bestuur,
C.Harmsen-Miedema
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Schoonmaak: Indeling  Schoonmaakploegen

Schoonmaakgroep 1 Telefoonnummer
Ronald Swaters 0573-253022
Paul van de Weerthof 0573-254747
Charlotte Enterman 0573-471266
Wordt op de schoonmaakbeurt van 14 februari aangevuld met overige vrijwilligers.

Schoonmaakgroep 2
Jolanda Hofland 0573-255801
Guido van Zwieten 0573-257823
Marten Adolfsen 06-16468985
Henry  Wittenberg 0573-258184
Frans Snijder 0573-254961
Sandra Bouck 0573-256420

Schoonmaakgroep 3
Remco  Verwoert 0575-544726
Jos  Zonneveld 0573-257596
Mark Willems 06-23940888     (geen competitie,  doet toch mee)
Kees-Jan  Snijder           06-42805261
Jan Schoolderman           0573-252311
Sjako Beekman 0575-570082
Liesbeth Kok 0573-253146

Schoonmaakgroep 4
Erwin Driessen 0573-471200
Johan Heijink 0545-273367
Reint  Broeke 0573-253652
Richard  Otten 0573-258277
Marian Brinkerink 0573-254676
Tine Leemkuil 0573-255231

Schoonmaakgroep 5
Arend Horstman 0573-253837
Wim Klein Baltink 0575-545472
Michelle  Zonneveld 0573-257596
Jara de la Court 0573-250990
Mimi Zweers-Jansen 0573-254969
Hans van de Lande           0573-256458
Harry Albers 0573-256867

Schoonmaakgroep 6 Telefoonnummer
Cor ten Bokkel 06-40367128
Gerrit Wassink 0573-257883
Wim Wilgenhof 0573-251821         (21 maart niet op zaterdag)
Wim Voelman 0573-252659
Albert Enterman 0573-471266
Rikie Brunsveld 0573-254644        (geen lid!, vrij van boeteregeling)
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Schoonmaak: Indeling  Schoonmaakploegen

Schoonmaakgroep 7
Chris Wenneker 0573-256260
Bart  Ebskamp 0573-255985
Jacqueline  Vos 06-41735882
Jan Vreeman 0573-252631
Henk Franssen 06-48516174
Emmy Pater 0573-255659

Schoonmaakgroep 8
Kevin Kamma 0573-257211
Ab Harkink 0573-254732
Erna Eilers-Kraan 0573-252703
Irma Schoot 0573-250106
Peter van Ark 0573-257471

Schoonmaakgroep 9
Gert Mogezomp 0573-258655
Henk Brinkerink 0573-254676
Henk Harmsen 0573-252401
Gerrit Brunsveld 0573-254644
Geert Zeelte 0573-257524

Schoonmaakgroep 10
Arie Pater 0573-255659
Gerda Post 0573-258448
Bep Geverink 0573-221557
Willem Klein-Wassink 0573-255830
Annemiek Roelofs 0573-257711
Boris Bosch 0573-250145

Niet op zaterdag.:
Worden ingedeeld op de maandagavond tussen voorjaars en de najaarscompetie in.
George Oudt           0573-258888
Frank Bruggeman 0548-361667
Jan Voelman 0546-853001
Jeroen de Boer 0575-546625 (2x)
Ronald  van  Mourik 0545-274919
Alie Hofland-Franssen 0573-251216
Jan Schrijver 0573-257744
Wim Wilgenhof 0573-251821 (21 maart niet op zaterdag)
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Poetsrooster:

Zaterdag  29 november schoonmaakploeg 1
Zaterdag    6 december schoonmaakploeg 2
Zaterdag  13 december schoonmaakploeg 3
Zaterdag  20 december schoonmaakploeg 4
Zaterdag    3 januari schoonmaakploeg 5
Zaterdag  10 januari schoonmaakploeg 6
Zaterdag  17 januari schoonmaakploeg 7
Zaterdag  24 januari schoonmaakploeg 8
Zaterdag   31 januari schoonmaakploeg 9
Zaterdag    7 februari schoonmaakploeg 10
Zaterdag    4 februari schoonmaakploeg 1
Zaterdag  21 februari schoonmaakploeg 2
Zaterdag  28 februari schoonmaakploeg 3
Zaterdag    7 maart schoonmaakploeg 4
Zaterdag  14 maart schoonmaakploeg 5
Zaterdag  21 maart schoonmaakploeg 6
Zaterdag  28 maart schoonmaakploeg 7
Zaterdag       4 april schoonmaakploeg 8
Zaterdag     11 april schoonmaakploeg 9
Zaterdag     18 april schoonmaakploeg 10

Deze vrijwilligers maken per keer schoon:
Opruimen vieze glazen , de vele balletjes,  enz.:
1 persoon      herendouche en toilet
1 persoon      damesdouche en toilet en het gangetje
1 persoon      beide speelzalen
1 persoon      keuken en bar [ voorraadkamer indien genoeg tijd]
1 persoon      nieuwe herenkleedkamer en douche
1 persoon      kantine en rookhok en vergader-ruimte
1 persoon      gehandicapten toilet en gang [indien genoeg tijd]

Sleuteladressen:
Harry Albers, Kopermolenring 22/ Jan Bouwmeester, Stalkaars 8.
Albert Enterman,  Goorseweg 36 en Chris Wenneker, Prins Clauslaan 83 hebben ook
sleutels.

Schoonmaak:         Poetsrooster
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Einstand najaarscompetitie 2008 (1)

Team 1
Effect '74 1
Tafeltennis Zwolle 3
De Trefhoek 1
DTV '84 1
De Toekomst 1
Trias 3

Team 2
De Toekomst 3
Wijk 16 1
De Toekomst 2
De Brug 3
Swift 1
Swift 3

Team 3
De Toekomst 3
Wijk 16 1
De Toekomst 2
De Brug 3
Swift 1
Swift 3

Team 4
Trias 4
De Veluwe 3
Swift 2
De Brug 2
De Toekomst 4
Warnsveld 1

Team 5
De Veluwe 4
De Toekomst 5
Trias 6
Wijk 16 2
De Spinners 1
De Brug 6

10    69
10    61
10    55
  9    47
  9    30
 10   18

10 68
10 61
10 56
10 48
10 45
10 22

10 68
10 61
10 56
10 48
10 45
10 22

10 89
10 77
10 51
10 40
10 38
10   5

10 74
10 62
10 51
10 50
10 41
10 22

HOOFDKLASSE POULE 2

   1e klasse poule 2

   1e klasse poule 2

1e klasse poule 1

2e klasse poule 2

Persoonlijke resultaten

P.W. van de Weerthof 27     16      59%
T. Bleumink 24     14      58%
R.P. Swaters 18       6      33%

Persoonlijke resultaten

R.K. Voppel 23 18 78%
F.W.H.M. Helmich 26 15 57%
G. Oudt 26 10 38%
J. de Boer   0   0   0%

Persoonlijke resultaten

M. Adolfsen 24 18 75%
F. Bruggeman 27 20 74%
 G. v. Zwieten 24 15 62%
J. Hofland 15   7 46%

Persoonlijke resultaten

G.J. Voelman 30 14 46%
F.P. Snijder 30 11 36%
H. Wittenberg 30 10 33%
J. Wendersteijt   0   0   0%

Persoonlijke resultaten

J. Zonneveld 27 20  74%
K.J. Snijder   3   2 66%
M. Willems 24 12 50%
R.E. Verwoert 24 13 54%

Team 6

Trias 5
De Brug 4
ETTV 1
Gelvandria 2
De Toekomst 6
Wijk 16 3

10 86
10 59
10 57
10 36
10 35
10 27

2e klasse poule 1 Persoonlijke resultaten

S. Beekman 30 16 53%
R.J. van Mourik 30 8 26%
J.B.H. Schoolderman 30 8 26%
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Einstand najaarscompetitie 2008 (2)

Team 7
Olst 1
Trias 7
De Brug 5
DTTC 1
Holten 2
De Toekomst 7

Team 8
Torenstad 2
De Toekomst 8
Futura 2
Trias 8
De Brug 14
Gelvandria 4

Team 9
MTC 1
Swift 5
Trias 9
Wijk 16 5
De Toekomst 9
De Brug 12

Team 10
MTC 2
Trias 10
De Veluwe 5
De Brug 11
Swift 6
De Toekomst 10

10 74
10 66
10 52
10 44
10 39
10 25

10 81
10 61
10 58
10 47
10 32
10 21

10 76
10 69
10 45
10 40
10 38
10 32

10 71
9 56
10 53
10 52
10 37
9 21

Persoonlijke resultaten

E. Driessen 27 14  51%
J.R. Heijink   9   3  33%
J. Bouwmeester 27   5  18%
N. Horstman 24   2    8%

Persoonlijke resultaten

 R. Broeke 26 20 76%
M. Fleming 18 13 72%
R. Otten 15 10 66%
H.J. Stegeman 20   8 40%
B. Ebskamp   0   0   0%

Persoonlijke resultaten

J. Schrijver 27 13 48%
W.J. Klein Baltink 18  8 44%
A. Horstman 24   9 37%
M. Knippen 21   2   9%
H. Emsbroek   0   0   0%

Persoonlijke resultaten

J. Veldmaat 24 11 45%
E. Pater 15   6 40%
M. Zonneveld 12   2 16%
E.A. Wissink 12   1   8%
J. de La Court 12   0   0%

2e klasse poule 3

3e klasse poule 1

3e klasse poule 2

3e klasse poule 3

Team 11
ETTV 3
Wijk 16 7
DTTC 4
Holten 3
Swift 11
De Toekomst 11

10 60
10 58
10 57
10 52
10 40
10 33

Persoonlijke resultaten

G. Wassink  26   9 34%
J.C. ten Bokkel  29 10 34%
A. Hofland-Franssen  26   6 23%

4e klasse poule 4

Team 12
Wijk 16 10
Olst 6
Trias 18
De Toekomst 12
ETTV 5

8 57
8 49
8 41
8 39
8 14

Persoonlijke resultaten

J.J.J. Hoffman 18 13 72%
W.J. Voelman 18 11 61%
W. Wilgenhof 18   5 27%
J. Stokvisch 15   2 13%

5e klasse poule 1
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Einstand najaarscompetitie 2008 (3)

Team 13
Trias 17
Swift 13
De Veluwe 10
De Toekomst 13
Futura 5
Wijk 16 11

Team 14
De Veluwe 9
DTTC 5
Shot '78 5
De Toekomst 14
Gorssel 3
Wijk 16 12

Team 15
Torenstad 7
Gorssel 4
De Toekomst 15
Ugchelen 4
Wijk 16 13
MTC 5

10 69
10 63
10 58
10 47
10 47
10 16

10 81
  9 57
10 56
10 44
10 31
  9 21

10 71
10 57
10 50
10 49
10 49
10 24

Persoonlijke resultaten

B. Ebskamp 27 18 66%
C. Wenneker   3   2 66%
J.B. Vos 30 16 53%
A. Enterman 24 4 16%

Persoonlijke resultaten

H. Franssen 12 11 91%
R.B. Jorritsma 21 13 62%
J. Vreeman 18   9 50%
J.G.B. van de Lande 27   7 25%

Persoonlijke resultaten

K. Kamma 30 29 96%
S. van Rijn 18   4 22%
A. Harkink 18   4 22%
J.W. Wissink   9   1  11%

5e klasse poule 2

5e klasse poule 4

6e klasse poule 1

10 61
10 60
10 56
  9 52
10 52
  9   9

Persoonlijke resultaten

E. Eilers-Kraan 26 22 84%
H.B. Albers 29 22 75%
I. Schoot   6   1 16%
P. van Ark 23   2   8%
C.J. Schuiling   0   0   0%

6e klasse poule 2Team 16
De Spinners 5
Swift 16
De Toekomst 16
Warnsveld 4
Gelvandria 12
Olst 8

Team 17
De Brug 18
Futura 6
De Toekomst 17
ETTV 6
De Veluwe 11

8 56
8 52
8 38
8 35
8 19

Persoonlijke resultaten

H. Brinkerink 18 14 77%
G. Mogezomp 24 15 62%
H. Sloesarwij 21   3 14%
I. Visser   0   0   0%

6e klasse poule 3
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Spannende beslissingswedstrijd

Kampioen in de 1e klas en geprom0veerd naar de hoofdklasse:: Guido van Zwieten, Marten

Adolfsen, Frank Bruggeman en Jolanda Hofland (niet op de foto)

Vrijdagavond vond de beslissingswedstrijd in de 1e klasse van de regio IJsselstreek plaats
bij ttv De Brug in Apeldoorn. Na een zeer spannende wedstrijd tussen de teams Trias 4

en De Toekomst 2 was de eindstand in sets 5-5, in games 13-13 en was er geen verschil in
gamepunten. Een zeer zeldzame gelijkstand dus!

Formeel zou volgens het competitieregelment dan de winnaar worden bepaald via het lot. Op
verzoek van beide verenigingen, en met instemming van de aanwezige Regio Competitie
Leider IJsselstreek Willem Gütlich, werd er echter een afspraak gemaakt om te trachten om
maandag 15 december de beide teams weer compleet achter de tafel te laten verschijnen
om voor een herkansing te strijden. Helaas bleek zaterdag één der teams toch niet in staat
om maandag te spelen en werd conform de gemaakte afspraak alsnog via loting bepaald
welk team er zou promoveren naar de Hoofdklasse.

Deze loting heeft zaterdagmiddag plaatsgevonden bij ttv Swift (D) te Deventer tijdens de
beslissingswedstrijd Eredivisie Heren, welke aldaar werd gespeeld. De loting werd verricht
door de daar aanwezig zijnde ex-afdelingsbestuurslid Paul Appels in het bijzijn van RCL
IJsselstreek Willem Gütlich en een onafhankelijk persoon, te weten Johan van Felius, lid van
ttv Swift (D).

Het lot heeft bepaald dat het team De Toekomst 3 (bestaande uit Jolanda Hofland, Marten
Adolfsen, Frank Bruggeman en Guido van Zwieten) winnaar is en dus zal promoveren naar
de Hoofdklasse.
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Verslag Cocktail workshop (1)

Op donderdagavond 27 november 2008 vond er na de algemene ledenvergadering van de
Club van 100 een cocktail workshop plaats voor de leden van de club van 100.

Ruim 40 mensen waren aanwezig deze avond welke werd vormgegeven door Mikael Ekman
en Henk. Voor aanvang kregen we uit handen van Mikael en Henk een heerlijke licht alcoholi-
sche coctail voorgeschoteld (zie de foto hieronder). Hierna nam Mikael het woord en introdu-
ceerde hij Henk en zichzelf.

Mikael Ekman de oprichter en eigenaar van Cocktail & Cocktail , is grootgebracht met gast-
vrijheid. Werd na de vakopleiding middelbare hotelschool, op z'n 21ste assistent barman in
een groot hotel. Zijn toenmalige chef bereidde alle drankjes en introduceerde Mikael in 1988 bij
de Nederlandse Bartenders Club, een vakvereniging met ca. 150 leden. Na een halfjaar
lidmaatschap deed Mikael mee aan de Nederlandse Kampioenschappen en werd meteen 2e.
In 2003 werd Mikael Nederlands Kampioen, in 2004 werd hij uitgezonden naar de WK in Las
Vegas. Van de 45 deelnemers werd hij tweede van de wereld. In 2004 nam hij opnieuw deel
aan de Nederlandse Kampioenschappen en prolongeerde niet alleen zijn titel maar haalde
tevens de eerste prijs voor beste longdrink.
--
Na deze introductie vertelde hij hoe (en dat is een van de vele versies) de cocktail is ontstaan.
(Het verhaal speelt zich af in 1780 tegen de achtergrond van de Amerikaanse vrijheidstrijd.
Betsy bestierde in 1779 een herberg "Four Corners/Elmsford" (Wetchester). Haar publiek
bestond uit een bont gezeldschap van soldaten. Daaronder waren veel officieren uit het leger
van General Washington en een aantal Franse vrijwilligers van de Franse veldheer Lafaytte.
Voor de consumptie fokte Betsy zelf haar kippen, en brouwde haar eigen alcoholische drank
op basis van rum "Bracers" genaamd ( over de samenstelling is weinig meer bekend, maar
wij weten wel dat Betsy graag en veel mint gebruikte. Haar buurman (een fervent aanhanger
van de Engelse Koning George) was een pluimveehouder die op grote schaal jonge hanen
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fokte en in wijde omgeving bekend stond om hun superieure kwaliteit. Op een dag uit jaloezie,
patriottisme en afkeer stal Betsy een aantal hanen van haar gehate buurman, en bereidde
deze voor haar soldatenvolk. Op een avond verrastte Betsy zoals een echte gastvrouw dat
beaamd, haar publiek met grote schalen met hanenbouten en een groot aantal flessen
BRACERS, uitbundig versierd met de die middag geplukte en felgekleurde hanenveren. Todat
halverwege de avond een van de benevelde Franse officieren opstond om Betsy voor deze
geweldige culinaire avond te bedanken, en sprak onder invloed van de vele drank de legenda-
rische woorden uit; “'Viva Le...Cocktail” niet alleen een mix van verschillende dranken, maar
ook een mix van twee talen blijkt te zijn.)
Hierna werd uitleg gegeven over de attributen.
Een echt cocktailglas met inhoud van 7 cl (en
hoe je de cocktail presenteert (logo aan de
voorkant en de garnering aan de linkerkant
van het glas), de Boston shaker (en hoe je
deze dient te gebruiken), een barmaatje
(maatbekertje), een barzeef (de "strainer"),
een fruitmesje en de snijplank.
Vervolgens werd uitleg gegeven over de 4
hoofdgroepen coctails (pré dinner (veel alco-
hol, niet zoet, helder, weinig versiering), after
dinner (romig, licht zoetig), de all day coctail
(een cocktail bestaande uit zoet/zuur/bitter en
bestaande uit alcohol, siroop en sap)  en tot
slot de pick me up cocktail (een ontnuchte-
rende cocktail met bv bloody mary, tomaten-
sap en/of een rauw ei)

Verslag Cocktail workshop (2)

Mikael liet zien op welke manier de drankjes het beste bereid konden worden (zie de foto
hieronder van de cocktail die Mikael maakte) en werden er allerlei tips voor smaak en aankle-
ding van de cocktails gegeven.
Hierna mocht iedereen zelf aan de slag om een cocktail te maken.
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Verslag Cocktail workshop (3)

Daartoe had iedereen atributen om een cock-
tail te maken en waren er diverse flessen
sterke drank, sapjes, ijs (t.b.v. het voorkoelen
van het glas en de shaker) en garnering. (Het
was mogelijk om alcoholvrije cocktails te
maken).
Hier hadden we zo’n 40 minuten de tijd voor
(we hadden in ieder geval genoeg tijd om alles
te proeven om daarna via een juiste mix een
lekkere cocktail te presenteren).

Na het verstrijken van de tijd, werden alle
cocktails op de bar gezet, kon iedereen even
proeven (met een rietje)  en werden deze
beoordeeld door Mikael en Henk (waarbij ze
letten op geur, kleur, smaak en presentatie).
De 10 beste cocktails werden eruit gepikt en

werd er gevraagd wie de cocktail had gemaakt en wat de ingredienten waren. Degenen die
uiteindelijk net naast de eerste plaats visten waren  oa de vangrail cocktail, de hang ‘m dr
maar in cocktail, de cocktail die qua presentatie het mooist was (die van Annerein Wenneker)
en de cocktail van “onze huiskok” Chris Schuiling.
De uiteindelijke winnaar is geworden Dick Boesveld, met de door hem vervaardigde cocktail,
betaande uit: 2 cl bananenlikeur (creme de bananas), 1.5 cl tequilla, 3 cl bananensap en 0.5
cl pepermint schnapps.

v.l.n.r Mikael, Dick (met aan zijn mond de winnende cocktail) en Henk

Hij kreeg uit handen van Mikael en Henk een lekkere likeur mee naar huis. Eveneens kregen
alle deelnemers een cocktailboekje mee naar huis. Chris Wenneker bedankte de 2 personen
hartelijk en ze kregen beide een boekwerk over topkoks mee naar huis.

Chris, Henk en Mikael: Bedankt voor deze fantastische avond (die me een dag later wel een
kleine kater heeft bezorgt) Mirko Egbers
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Jaarvergadering en Cocktailparty “club van 100”

27 november werd de jaarvergadering gehouden van de club van honderd. De vergadering
duurde hooguit 10 minuten (lang genoeg).
Daarna begon de workshop cocktails maken. Twee erg serieuze heren uit Hoorn waren
hiervoor ingehuurd. De tafels stonden in een U-vorm, zodat we er allemaal omheen konden
zitten.

De tafels stonden vol met van allerlei soorten drank. Iedereen had een snijplankje voor zich
met mes en maatbekertjes en een shaker.

Eerst kregen we tekst en uitleg over verschil-
lende soorten cocktails en hoe ze ertoe waren
gekomen om deze workshops te houden.
Daarna mochten we zelf aan het experimen-
teren om een lekkere cocktail te maken. Er
viel zelfs nog een prijsje te winnen met de
lekkerste, origineelste, mooiste cocktail.

Na veel uitproberen en natuurlijk ook proeven, werd
Dick Boesveld gefeliciteerd met de lekkerste cocktail.
Jan Vreeman had de sterkste cocktail gemaakt, waar
een paard nog bij wakker zou blijven!
Na afloop hadden de heren heel wat op te ruimen.
Het werd nog erg gezellig aan de bar: Wim Wilgen-
hof zong nog een paar deuntjes en iedereen zong
mee.
Al met al een zeer geslaagde avond!

    Jan en Marjan

Mikael met in zijn hand de garnering van de

Hang 'm dr maar in cocktail

Henk keurt de zelfgemaakte cocktails.
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Bestuurs- en commissieleden

Bestuur:
Albert Enterman (voorzitter) 0573-471266
Vacant (secretaris) tijdelijk: 0573-471266
(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
1x vacante funcie als bestuurslid

A.L.T.C.-commissie:
Erna Eilers-Kraan (voorzitter) 0573-252703
Arie Pater (secretaris) 0573-255659
Rob van der Zee 0575-521736
Bennie Bannink 0573-252195
Gerrie Vels 0573-252630
Geert Zeelte 0573-257524

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:
Gerrie 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:
Geert Zeelte 0573-257524

Kascommissie:
Harry Albers 0573-256867
Henk Emsbroek 0573-253801
Chris Schuiling 0573-258813

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
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Verslag van Sinterklaas bij de ALTC

Op woensdagavond 3 december werden de ALTC'ers weer vereerd met een bezoekje van
Sinterklaas. Was het voor de Sint vorig jaar nog mogelijk om op een wit paard (Americo),

dit jaar heeft hij die ingeruild voor een stalen ros (scoot-mobiel)
In de hal waren een 40 tal mensen die de
Sint en Pieten en onder muzikale begelei-
ding van Claske Harmsen-Miedema warm
onthaalden. Als eerste mocht Crista naar
voren komen. Navraag door Sinterklaas
leerde de aanwezigen dat Crista het vorig
jaar geweldig heeft gevonden om hulppiet te
zijn geweest.
Van Theo weten we nu dat hij elk jaar beter
gaat tafeltennissen.
Jitka, die altijd helemaal vooraan zit op
Sinterklaasavond , is altijd erg nieuwsgierig
als de Sint komt.
Ondanks dat Geert nu nog naweeen heeft
van een rugblessure, gaat het wel weer
beter met hem. Sint heeft van Internetpiet te
horen gekregen dat op internet te lezen was
dat Geert samen met, jawel: TATJANA !!

goud heeft gewonnen tijdens de Special Olympics. Het blijkt echter dat Geert dit met een
andere Tatjana heeft gedaan dan de Tatjana die bij de Sint als eerste opkwam.
Hermiene vroeg aan Sint hoe oud hij geworden was. De Sint vertelde dat hij 240 jaar na
Christus geboren is.

De Sint arriveert via de nooduitgang in de hal.

Claske Harmsen verzorgt de muzikale begeleiding.

Claske Harmsen vroeg zich af waar Henk
Harmsen was. Het schijnt dat hij tijdens
Sinterklaas avond altijd gemist word. Wel-
licht zit ie wel weer in de boot op de Berkel.
Vandaar dat Claske het nummer welke gaat
over een bootje op de Berkel inzet.

De Sint vond Erwin Stegeman iets dikker
geworden dit jaar. Dit komt wellicht door de
zwarte Jovink trui van hem. Volgend jaar
werd hem ge-adviseerd toch maar iets wits
aan te trekken. Ook Erwin had een medaille
gehaald op de Special Olympics.
Daarna mocht Bennie Bannink naar voren
komen. Op de vraag van de Sint hoe het
met de scootmobiel gaat antwoorde Bennie:
"Goed, maar hij wordt nog wel eens uitge-
leend".
De Sint vertelde dat hij nu op een geleende
scootmobiel naar de hal was gekomen.
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Verslag van Sinterklaas bij de ALTC

Erik heeft nog net geen shirt met het casino logo erop. Erik houd wel van een gokje, vandaar
dat hij van de Sint een aantal krasloten kreeg.
Sint had toch rare dingen gehoord over Liesbeth. Het schijnt dat ze met haar hand bij mannen
achter de broek zit, die bij de tafeltennis achter de bar zitten.Het schijnt dat dan de rechter-
hand helemaal in de broek (bij de bilpartij)  verdwijnt. Dat verontruste de Sint erg en vroeg
haar daarom op opheldering. Het schijnt, zo is het verhaal van Liesbeth, dat ze ooit eens bij
iemand een batje uit de achterzak heeft gehaald. Het verhaal dat de SInt heeft gehoord was
dus lichtelijk overdreven.
Marleen mocht vervolgens voor de Sint een dansje uitoefenen. Vorig jaar had hij namelijk erg
genoten toen zij ook een dansje had ingestudeerd voor de Sint.
Toen mocht degene naar voren komen die toch wel de meeste medailles namens onze club
binnenhaalt, namelijk Wilco. Hij won tijdens de Special Olympics maar liefst 2 medailles
Aan bijna altijd lachende Guus werd de vraag gesteld wat hij het leukste vind bij de club. Dat
was toch wel het roken in de Nico&Tine hok en de lekkere koffie.

Uiteindelijk mochten ook Arie Pater en Rob van der Zee (waarvan het pakje al 2x terug was
gelegd) naar voren komen. Zij hadden namelijk geen normen en waarden. Het bleek dat zij
een peperdure computer hadden gevraagd aan de Sint. Wanneer ze hun cadeautje wilden
ontvangen, moesten ze beloven om nog minimaal 25 jaar lid van de ALTC te blijven. Uiteinde-
lijk gingen ze hiermee akkoord.
Daarna was het de beurt aan Marianne, die al 8 jaar vrijwilligster is bij de ALTC en daarna de
kleurrijke Rob (gezien de kleren die hij aan heeft).
Hierna kwamen achtereenvolgens de vrijwillig(st)ers Coos, Annie, Marina, Gerrit, Jannie,
Regien, Mimi, Tine Bol en Joyce bij de Sint.
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Verslag van Sinterklaas bij de ALTC

Gerrie Vels, Liesbeth Kok en Iet Wissink
mochten zich hierna melden bij de Sint. De
Sint had een heel vreemd verhaal gehoord
over het kopieerapparaat bij de club.
 Uiteindelijk kregen ze alle drie een gratis
kopieercursus aangeboden, in Madrid!!!!
met een onbeperkte geldigheid.
De kosten voor het vervoer heen en terug
zijn echter wel voor eigen rekening.

Bep Geverink is toch wel de fanatiekste
achter de tafel, maar staat eigenlijk altijd
heel nonchalant te spelen en deelt heel
nonchalant rake klappen uit.
Claske mocht hierna bij de Sint komen. Wie
is toch Claske vroeg de Sint zich af.

Het blijkt om mevrouw Harmsen te gaan. Zo kent de Sint haar alleen maar. Haar naam is
afgeleid van het Friese Klaziena volgens Claske. De Sint dacht hier toch echter anders over
en is het volgens hem afgeleid van Klasse!!!
Hierna vroeg de Sint aan Ben Janssen: "Heb je er ook zo'n last van?". "Wat zeg je?" vroeg
Ben vervolgens. "Of je er ook zo'n last van hebt" vroeg de Sint nogmaals. Het blijkt te gaan
om het feit dat zowel de Sint en Ben niet alles horen wanneer veel mensen tegelijk aan het
praten zijn.
Hierna kwamen Riekie en Marie aan de beurt en als laatste mocht Erna naar voren komen
om een cadeau van Sinterklaas in ontvangst te nemen.

Sinterklaas besloot de avond met de woorden dat hij De Toekomst toch wel de gezelligste
tafeltennisvereniging van Nederland vond.

De sint maakt een afscheidsrondje

op de scootmobiel

Hij maakte (min of meer door een
bedieningsfout) met de scootmobiel een
ereronde dwars door de zaal om vervol-
gens op weg te gaan naar zijn volgende
bezoek die avond!

Mirko Egbers
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De Lichtenvoorde stimuleert tafeltennis voor  sporters met een beperking.

Voor de Lichtenvoorde was dit de aanleiding
om eens een (tafeltennis)balletje op te
gooien bij tafeltennisverenigingen in de
buurt. Zo werden contacten gelegd met
Winterswijk en Lichtenvoorde. Litac uit
Lichtenvoorde was meteen enthousiast en
wilde graag mee gaan met het tegen-
bezoek. Een afspraak was snel gemaakt en
de besturen van beide verenigingen hebben
uitgebreid met elkaar ervaringen uitgewis-
seld.
Dat alles heeft er in geresulteerd dat Litac
intern wil gaan bespreken of zij ook acties
willen gaan ondernemen om te komen tot
een groep tafeltennissers met een beper-
king. Ze hebben daarbij uitdrukkelijk aange-
geven hulp van buitenaf, De Lichtenvoorde,
nodig te hebben. Zeker in de beginjaren.
Of de Lichtenvoorde deze hulp gaat bieden

Tafeltennis
       Begin dit jaar werd De Lichtenvoorde
benaderd door Erna Eilers-kraan. Voorzitter
van de ALTC commissie van de tafeltennis-
vereniging LTTC De Toekomst in Lochem.
Naast voorzitter van deze club is Erna ook
medewerker van Anke Marjolein, een woon-
voorziening voor mensen met een meer-
voudige beperking.

Vanuit deze betrokkenheid heeft ze 25 jaar
geleden een speciale groep op gezet bin-
nen de vereniging voor mensen met een
beperking. Hoewel speciaal?
Dat is maar ten dele het geval.
Na 25 jaar is deze groep van 20 deelne-
mers en 20 vrijwilligers niet meer weg te
denken uit de vereniging. Hoewel ze een
aparte trainingsavond hebben, zijn de leden
op alle onderdelen van de club volledig
geintergreerd.

De Lichtenvoorde werd door Erna benaderd
met het verzoek of wij een bijdrage wilden
leveren voor een meerdaags toernooi dat
werd gehouden in Amsterdam.
Na overleg met Henk van Driel, werd beslo-
ten om positief te reageren op dit verzoek.

 Onlangs werden we verrast door de
deenemers aan dit toernooi.

In volledige out-fit en voorzien van de no-
dige medailles die ze hadden gewonnen,
kwamen ze De Lichtenvoorde bedanken
voor de bijdrage. En nu kwamen zij niet met
lege handen.
Henk van Driel, lichtelijk aangedaaan, werd
overspoeld met cadeaus. Bijgaande foto’s
getuigen daarvan. Bij dit alles werden we
uitgenodigd voor een tegenbezoek op een
van de trainingsavonden.
 Dat tegenbezoek heeft onlangs plaats
gevonden.
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De Lichtenvoorde (2)

zal ook eerst intern besproken worden. In
november is een vervolgoverleg afgespro-
ken.
Overgenomen uit: “Niewsbrief  De

Lichtenvoorde”. (red.)

Wij zijn erg geschrokken
 door het plotselinge

overlijden van

MARTIJN BUIL

Martijn was 4 jaar lang een trouw lid
van onze vereniging.

Wij  zullen hem missen.
Wij wensen zijn familie en vrienden

heel  veel sterkte toe.

Het  bestuur en leden van
LTTC De Toekomst en de  ALTC

In memoriam Martijn Buil
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Giethoorn

Woensdag 16 Juli was ons jaarlijks uitje van de A.L.T.C. als afsluiting van het seizoen. Dit
keer hadden we een bezoek aan Giethoorn gepland. ’s Morgens was het weer verza-

melen bij de hal waar we in de bus van Ter Doest stapten gevolgd door de bus van Anke
Marjolein met als vaste begeleiding Hennie en Betsie Schierholz. Hennie kon er deze keer
wegens schouderklachten niet bij zijn maar in Annie Spiegelenberg hadden we een goede
vervangster gevonden. We waren nog niet zo lang onderweg of er moest al een stop worden
gemaakt want bij sommige mensen werd de nood toch wel erg hoog. Het begint met een
paar mensen maar ondertussen loopt de halve bus leeg. In Giethoorn begonnen we eerst met
een kop koffie met appelgebak met natuurlijk slagroom. Het weer was goed dus we konden
op het terras zitten. Hierna  werd er een boottocht gemaakt. Er waren banken uit de boot
gehaald zodat de rolstoelen er zo in konden. Toch was het nog passen en meten want er
moesten nog extra banken uit. Het was een mooie tocht en er werd van alles verteld. Weer
teruggekomen bij het restaurant stond ons een warme  maaltijd te wachten en deze lieten we
ons goed smaken Voordat het ijs werd opgediend werden er eerst nog twee mensen in het
zonnetje gezet. Elk jaar wordt er door Chris Schuiling een beker uitgereikt aan de Kei  van  de
Toekomst. Andere jaren  waren het altijd leden  maar deze keer hadden we gekozen voor
maar liefst twee begeleiders en wel Ben en Coos  Jansen. Altijd actief voor de vereniging, vele
werkzaamheden verricht en nog steeds kun je een beroep op hun doen. Voor ons moesten dit
de keien voor de Toekomst van 2008 worden. Het mooiste was dat ze allebeide totaal werden
verrast met deze titel en dat kon je ook aan hun gezichten zien. Een mooi moment maar zeer
verdiend. De bijbehorende oorkondes werden ook uitgereikt. Toen nog een toetje en hierna
werd de terugreis aanvaard. Weer in Lochem wensten we elkaar een goede vakantie en ging
iedereen na een mooie zeer geslaagde dag naar huis.
                                                     Namens de A.L.T.C.   Erna Eilers.

Zelfs deze dames doen nog wel eens wat anders dan gymmen.
       Op donderdag 21 augustus hebben de dames namelijk een fietstochtje gemaakt.
Van te voren was al afgesproken dat ze ergens koffie zouden gaan drinken.
Gerrie Vels had de dames uitgenodigd om bij haar en Hennie te komen en dan wel bij hun
buitenverblijf waar ze oppassen iedere zomer.
De koffie was met de meegebrachte koek smaakte goed en de dames gingen tevreden weer
huiswaarts.
Al met al een geslaagde ochtend.

Een klein verslagje van de Jazzgym dames
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Verslag 10e oliebollentoernooi

Op 17 december j.l. heeft de recreantencommissie het jaarlijkse terugkerende oliebollen
toernooi georganiseerd.

Bij binnenkomst heeft de toernooileider alle deelnemers een lootje laten trekken, deze lootjes
zaten verdeeld in twee bakjes. Het ene bakjes bevatte lootjes met namen en het andere bakje
bevatte de lootjes een nummer. Diegene die een naamlootje heeft getrokken werden samen
een koppel, de ander had een poulenummer getrokken. Toen de koppels gevormd waren,
werd de gebruikelijke handicap tijdens het olieboltoernooi bekend gemaakt. Iedereen krijg een
lapje uitgedeeld, deze moest voor het goede oog gehouden worden tijdens het dubbelspel.

Na wat hilariteiten werd er leuk en grappig gespeeld. Het ene team kon er beter mee omgaan
dan het andere team.

Na 2 ½ uur tafeltennissen was iedereen uitgespeeld en konden de poulewinnaars bekend
gemaakt worden. De winnaars van elke poule en het beste nummer 2 gingen samen de halve
finale spelen.
Winnaar poule 1    : Ferdinand van Hilst en Saskia van Rijn
Winnaar poule 2    : Jacqueline Vos en Henk Harmsen
Winnaar poule 3    : Bart Ebskamp en Peter van Ark
Beste nummer 2    : Erna Eilers en Wilco Brunsveld

Organsator Henk Franssen feliciteert Peter van Ark met de derde plaats. Rechts de winnaar

Saskia van Rijn en Ferdinand van Hilst.
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Dit was voor mij de eerste keer dat ik deel heb genomen aan het oliebollentoernooi van de
toekomst. Het was dan ook een grote verrassing voor mij dat ik aan het eind van de

avond werd uitgeroepen tot oliebol! Mijn dubbelpartner tijdens dit toernooi was Ferdinand en ik
moet zeggen dat zonder hem het mij nooit gelukt was. Dus mijn dank aan Ferdinand, ik hoop
dat de oliebollen hem ook goed gesmaakt hebben. De sfeer tijdens het toernooi was erg goed
en aan lekkere hapjes was zeker geen tekort. Na het “reguliere” deel van het toernooi was het
tijd voor de finale. Eerst een halve finale en in de finale stonden we oog in oog met Peter van
Ark en Bart Ebskamp. Zeer waardige tegenstanders, het spande er echt om. Al met al een
leuke avond om op terug te kijken, volgend jaar zeker weer!

Saskia van Rijn

Winnaar poule2 speelde tegen winnaar poule 3, de winnaars werden Bart en Peter
Winnaar poule 1 speelde tegen beste nummer 2, winnaars werden Ferdinand en Saskia

De finale tussen Ferdinand van Hilst/ Saskia van Rijn en Bart Ebskamp/ Peter van Ark werd
een zeer spannende finale die uiteindelijk gewonnen werden door het duo Ferdinand en
Saskia
Bij de huldiging heeft de toernooileider Saskia van Rijn gehuldigd als algemeen winnaar van
het 10e oliebollentoernooi van 2008.
Namens de recreantencom.                                                      Henk Franssen

Ferdinand en Saskia in actie

Oliebollentoernooi 2008

Verslag 10e oliebollentoernooi
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Jeugdwedstrijdverslag Toekomst 4

Onze laatste wedstrijd van dit najaar werd gespeeld in Deventer bij Swift.
        Even leek het erop dat ik met twee van mijn vier kids op stap moest gaan.
Maaike Visser heeft helaas de Toekomst vaarwel gezegd en Tim van Dijk wilde graag invallen
in team drie.

Gelukkig wilde Kira van Londen uit team 5 graag met ons mee.

Oké, de score was niet echt om naar huis te schrijven, maar mijn kids hebben zich wederom
heerlijk uitgeleefd.

Irma beet deze keer de spits af, helaas verloor ze deze in een viersetter.
Mike wist in zijn eerste game een overwinning te behalen in een viersetter.
Kira was erg gespannen, ze verloor dan ook deze wedstrijd in een driesetter, maar let goed
op, de laatste set was erg spannend, het werd maar liefst 15-13, ja lees goed……….15-13
erg goed gedaan van Kira.

De dubbel, uiteraard gespeeld door Mike en Irma, verloren ze in een viersetter.

Irma haar tweede game zag er heel belovend uit, ze won hem dan ook in een viersetter.
Kira, nog erg gespannen, maar erg goed gespeeld verloor haar tweede game in een vijfsetter.
Ook deze keer geen overwinning voor Mike, hij verloor in een driesetter.

Kira, die al wat spanning kwijt geraakt was verloor helaas ook haar derde game in een drie-
setter.
Ook Irma moest een nederlaag verkroppen in een driesetter.
Mike probeerde met al zijn kunnen om nog een overwinning te behalen, maar helaas in een
vijfsetter moest hij het onderspit delven.

De eindstand was dus 8-2 voor de tegenstander.
Toch moet ik zeggen dat mijn kids uit team vier ( Irma en Mike) super goed gespeeld hebben.
Ze verdienen dan ook alle respect, alleen al voor hun inzet en teamgevoel.
Ik hoop dan ook dat hun alle eer toe komt door ze een klasse hoger te laten spelen.
Ik weet dat ze het kunnen en dat ze ervoor zullen gaan.

Kira wil ik even in het zonnetje zetten, meid je was echt super goed bezig.
Je moet echt durven en niet denken……oei die zijn te moeilijk…..laat de tegenstander zien
dat je niet bang voor ze bent.

Groetjes Team 4 (Irma en Mike), Kira (team5) en Susanne

Ook willen we langs deze weg even gebruik maken om iedereen van de Toekomst fijne feest-
dagen te wensen en een goed begin in het nieuwe jaar.
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Verslag Familietoernooi (1)

Op zondag de 26ste was het dan zover: vaders, moeders, opa’s en oma’s met
(klein)kinderen konden samen tafeltennissen in de Jan Wissinkhal. Vooral jonge kinderen

deden mee, voor een aantal van hen was dit zelfs de eerste keer dat ze mee zouden doen
met een toernooi.
Na de opening van Esther, werd er uitgelegd dat het toernooi in drie rondes gespeeld zou
worden. In de eerste ronde werd er gedubbeld. In deze ronde konden dubbels, bestaande uit
twee familieleden, tégen elkaar spelen. Natuurlijk hartstikke spannend, want ook hier gold, dat
voor menig vader of opa dit een eerst dubbelpartij zou zijn.
Op de foto is al te zien, dat ook het tellen samen werd gedaan door twee familieleden.
Gezellig en maar wat leerzaam.

In de tweede ronde mochten de familieleden tégen elkaar spelen. Oeff..dat was extra span-
nend, want nu kwamen de echte strijders uit de hoek. Van je opa verliezen? No Way! Van je
moeder verliezen? Kom op zeg! Alles werd uit de kast gehaald. Het bleef heel sportief en
vooral heel sfeervol. Want zoals we kennen van onze leden: we gaan voor de punten tijdens
een wedstrijd, maar ná de wedstrijd geven we elkaar de hand en kunnen we weer lekker
gewoon een balletje slaan.
In de derde ronde konden ouders en grootouders extra punten verdienen, door in hun eigen
poule wedstrijden te winnen. Beginnende spelers tegen beginnende spelers en ervaren
(competitie)spelers tegen elkaar. Toch werd er ook nog rekening gehouden met het niveau
verschil onderling.  Zodoende mocht Frans Snijder 8 punten weggeven aan Jacqueline Vos,
omdat ze in de competitie vier niveaus van elkaar verschillen. Kijk, …dan wordt het span-
nend!
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Verslag Familietoernooi (2)

Voor Jacqueline pakte dit trouwens goed uit: ze speelde sowieso al goed deze dag, maar nu
had ze helemaal de vleugels. Ze won uiteindelijk na een bloedstollende wedstrijd.

De kinderen konden ook punten verdienen in
hun eigen poule. Verrassend genoeg kwam
Jonas hier naar boven drijven. Een jeugdlid
van ons, die nu twee keer in de week traint,
maar eigenlijk nog niet eens zó lang lid is.
Hij won alle wedstrijden! Dat kan wat wor-
den, zodra hij misschien wel bij ons compe-
titie gaat spelen!!
Mirko de Boer was onze tweede verrassing.
Hij traint nu niet meer door de week, maar is
nog wel lid. Hoe gaat dat dan? Lukt het nog
wel?
Ik kan u vertellen dat Tjerk het knap lastig
had met hem. Tjerk geeft niet zomaar een
wedstrijd op, hoe klein hij ook is, dus haalde
hij alles uit de kast wat hij nog in de afgelo-
pen periode had geleerd. Het werd zó
spannend tussen die twee, dat iedereen er
om heen kwam staan en beide jonge spe-

lers kwamen aanmoedigen. Na een vijfde game, met een stand van 11-9 moest Tjerk toch
nog de felicitaties aan Mirko geven. Misschien is dit wel een enorme opsteker voor Mirko. We
hopen dat hij toch nog eens vaker komt spelen!!
Aan het einde van de dag werden alle punten per team (familie) opgeteld. En wat bleek: er
waren twee winnaars. Eén team dat uit een (noodzakelijke) aangepaste versie bestond uit
Rutger Carelse en (tijdelijke pleegmoeder) Jacqueline Vos. Ik moet zeggen: tijdens de dag
hebben ze echt laten zien dat ze inderdaad goed kunnen spelen (ook met elkaar).
De tweede winnaar was de familie Vos. Ja, ja. Jonas met zijn vader. Een primeur voor hen

beide. Goed hoor, om zo sportief voor de dag
te komen.
Voor allen werd er een medaille uitgereikt.
Daar was het immers om te doen: samen
een leuk toernooi spelen en samen met een
applaus de middag afsluiten.
Bij deze wil ik ook graag nog een bedankje
geven aan de spontane hulp van Sandra
(moeder van Merijn) en oma Oost. Zij hebben
ons goed verzorgd!

Daarnaast is een bedankje voor Ab ten Hoopen op zijn plaats, voor de hulp achter de coulis-
sen, het bedenken van het concept en mooie uitwerking hiervan.
Als het aan mij ligt, komt het volgend jaar weer. Ik hoop jou/jullie dan óók (weer) te mogen
ontmoeten.
Ps: Henry….bedankt voor de heerlijke cake!!
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Vandaag (16-11-2008) hebben 16 welpen van afdeling Oost zich van hun beste kant laten
zien bij de Welpenmeerkampen 2008. Dit keer werden de meerkampen wederom gehou-

den in Lochem bij L.T.T.C. De Toekomst. De deelnemers kwamen vanuit de hele regio Oost,
van Zwolle tot Enschede, en varieerde van echte beginners tot de al wat meer ervaren
competitiespelers. Om 9:30 uur was de zaal open en stonden de eerste kinderen al klaar met
bat en bal om alvast goed in te spelen.
Na een korte gezamenlijke warming-up in een splinternieuw t-shirt werd met het echte toer-
nooi gestart. Dankzij Karla Jansman waren deze gelukkig nog net op tijd gedrukt, dus vers
van de pers. In de eerste ronde werd gespeeld op leeftijd in vier 4-kampen. Er werd gespeeld
in vier- kazes 5-kampen, waarbij alle spelers willekeurig zijn ingedeeld. Hierbij werd al regel-
matig een spannende wedstrijd gespeeld, met de eerste zweetdruppels op het voorhoofd.
’s Middags na een broodje knakworst werden opnieuw de schema’s bepaald, maar nu werd
door iedereen 3 wedstrijdrondes gespeeld in ‘best of three’. Eerst een 4-kamp, daarna een
herkansingsronde en als laatste een 4-kamp op sterkte. Dit leverde een groot aantal span-
nende wedstrijden op met mooie rallies en uiterste concentratie van de kinderen. In alle
poules moest het regelmatig 3 games worden gespeeld om de winnaar te kunnen bepalen,
met uiteindelijk het volgende eindresultaat:

Verslag welpenmeerkampen 2008

1e
2e
3e
4e

Rico Lin
Merel Mastenbroek
Mark Bos
Jesper Holterman

Poule 1

Tw. Veld
Tw. Veld
Zwolle
Zwolle

De organisatie kijkt terug op een geslaagd toernooi met enthousiaste kinderen, ouders en
begeleiders. We hopen dat in de toekomst het aantal deelnemende verenigingen en jeugd-
spelers nog meer zal groeien. Bij deze willen we de vrijwilligers die hebben meegeholpen het
toernooi tot een succes te maken nogmaals bedanken voor hun inzet!
Tot de volgende keer!
Irene Faber & Gerrit Schukkink

Op zaterdag 13 / 20 juni 2009 zal een Regionale Dag van het Talent worden georganiseerd
voor de welpen van Afdeling Oost. Zet deze datum dus vast in je agenda

Poule 2

1e
2e
3e
4e

Rutger Carelse
Jonas Vos
Mark Hergelink
Max Vorgers

De Toekomst
De Toekomst
Swift (D)
DTS

Poule 3

1e
2e
3e
4e

Stephan Jansman
Wouter Wiggers
Lynn Diamant
Tjerk Carelse

Zwolle
DTS
Swift (D)
De Toekomst

Poule 4

1e
2e
3e
4e

Iris Timmerman
Demi Brinkman
Dennis Gaasbeek
Romy Goorhuis

Swift (D)
Tw. veld
DTS
De Toekomst

Copy voor het clubblad
Het liefst per e-mail: redactie@lttcdetoekomst.nl
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BARROOSTER RECREANTEN WOENSDAGAVOND.
VOOR DE MAANDEN JANUARI,FEBRUARI,MAART,APRIL,MEI,JUNI,JULI
Tot en met april wordt koffie gezet door Coos Jansen, daarna door de ALTC’s
Vroege dienst van : 20.30 uur tot 22.00 uur
Late dienst van     : 22.00 uur tot einde

14 JANUARI      vroeg: Liesbeth laat: Chris Wenneker

21 JANUARI   vroeg: Bart Fleming laat: Bart Ebskamp samen + Gert Mogezomp (inwerken)

28 JANUARI     vroeg: Fam. Brinkerink met Maarten Vermeulen laat  Hans v.d. Lande

 4 FEBRUARI  vroeg: Geert Zeelte laat: fam. Enterman tot 23.00 uur

11 FEBRUARI vroeg: Jacqueline Vos laat: Bart Ebskamp

18 FEBRUARI vroeg + laat: Marian Hoentjen

25 FEBRUARI vroeg: Liesbeth laat: Gert Mogezomp

 4 MAART      vroeg: Jacq Vos  laat: Henk Harmsen

11 MAART      vroeg: Henk Franssen laat: Chris Wenneker

18 MAART    VOORRONDES B.W. TOURNOOI
vroeg: Bart Fleming. Als Bart en Hans  meedoen, dan samen de de barbezetting overnemen.
Laat: Hans v.d. Lande

25 MAART      vroeg + laat: Marian Hoentjen

1 APRIL      vroeg: Gerrit Wassink laat: Henk Harmsen

8 APRIL  FINALES B.W.TOURNOOI
vroeg: Henk Franssen.   Als Henk en Bart meedoen dan samen de barbezetting overnemen.
laat : Bart Ebskamp

15 APRIL      vroeg: Geert Zeelte laat: fam. Enterman tot 23.00 uur

22 APRIL        vroeg: fam. Brinkerink met Maarten  Laat:  Gert Mogezomp

29 APRIL         vroeg + Laat: Marjan Hoentjen

6 MEI      vroeg: Henk Franssen      laat: Henk Harmsen

13 MEI     vroeg: Bart Fleming laat: Hans v.d. Lande

20 MEI KEIDAGEN HAL GESLOTEN

Barrooster Recreanten woensdagavond (1)
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27 MEI         Vroeg: Jacq. Vos     Laat: Chris Wenneker

 3 JUNI        Vroeg: Gert Mogezomp   Laat: fam. Enterman tot 23.00 uur

10 JUNI       Vroeg: Geert Zeelte         Laat: Bart Ebskamp

17JUNI       Vroeg: fam. Brinkerink met Maarten  Laat: Henk Harmsen

24 JUNI        Vroeg: Liesbeth

 1JULI          Vroeg: Henk Franssen     Laat: Chris Wenneker

8 JULI SEIZOENAFSLUITING.     Laat: Hans v.d. Lande

 WE BEGINNEN WEER OP 26 AUGUSTUS FIJNE VAKANTIE, de recr.commissie

Barrooster Recreanten woensdagavond (2)

Emiel Herkert en Dylan Kamma moesten op 26 oktober hun kunnen tonen bij ENTAC in
Enschede, en ik reisde met hun mee.

Beide jongens waren in behoorlijk sterke poules ingedeeld.

Emiel zat in poule A waar hij als tweede geplaatst was.
Hij verloor zijn eerste wedstrijd in een viersetter.
Zijn tweede wedstrijd won hij in een driesetter.
De laatste twee wedstrijden waren helaas géén overwinning, één was een vijfsetter en de
laatste een driesetter.
Helaas eindigde hij dan ook als laatste in zijn poule.

Dylan, poule B, deed het best goed in zijn zware poule.
Hij was als tweede geplaatst, en eindigde dus ook als tweede in die poule.
Wat hem een Knock out ronde opleverde.

De winnaar uit poule A moest tegen nummer 2 uit poule B.
Dylan moest dus strijden tegen Tim Sinninghe, Dylan zijn oude bondsmaatje.
Samen hebben ze op de bondstraining gezeten.
Helaas verloor Dylan deze Knock out ronde.

Beide heren zijn dus niet geplaatst voor de ¼ finale in Panningen.
Helaas volgend jaar beter jongens.

Groetjes Susanne Kamma en natuurlijk Emiel en Dylan

 Verslag NJMK
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Dat je op vrijdagavond (12 dec 2008) van
plakken aan de bar geen sprake is (zie

de nooit grappig hieronder) als je tegen
21:45 uur de hal bezoekt, maar net op dat
moment Wim Voelman de deur sluit (omdat
de 2 bezoekers (zuurtje Chris en Henri
Wittenberg) dan net weg zijn) en je daarom
weer naar huis kunt, is nooit grappig!!!

      Mirko Egbers - Neede

Als ze bij de Toekomst beter plakken aan de
bar dan de rubbers op het batje, is dat nooit
grappig!!

     Chris Wenneker - Lochem

Als je als gerenommeerd tafeltennis lid van
de Toekomst in de krant leest dat je in de
Etalage van de Toekomst woont, is nooit
grappig!!
      Snarf Redijns - Lochem oktober 2008

Als je in de krant moet lezen dat de Toe-
komst in de Etalage word geplaatst, is dat
nooit grappig!!!

     Chris Wenneker - Lochem

Dat de voorzitter van een gerenormeerde
club tijdens een wedstrijd "mafkees" roept
en je heet Kees, is nooit grappig!!

Bart Ebskamp - Lochem

Als je als tafeltennisser denkt, dat je te vet
bent omdat je vet bent, is nooit grappig.

Snarf Redijns - Lochem

Als de Club van 100 je dan letterlijk in de
boot in neemt en je bent geen lid van de
Club van 100, is nooit grappig

     Mirko Egbers - Neede

Als er in de kantine op kano's wordt
getracteerd en je voelt je dan in de boot
genomen, is nooit grappig!!!

Chris Wenneker - Lochem

‘Tafeltennis-nooit-grappigs’ Tafeltennis-poëzie

Pingpong-stakker

Als je jammert, ik ben zwakker
dan mijn grootste concurrent,

blijf je de eeuwige pingpong-stakker,
die je ongetwijfeld bent

De kracht van je wil

Als je vreest dat je het niet zult halen,
zijn tegenslag en nederlaag op til,

want kansen keren en het overhellen der
schalen,

hangen af van doorbijten en de kracht van
je wil.

Pingpongnetje

Een pingpongnetje is als het leven,
zo vast en toch maar even.
Het lijkt op een pijp kaneel,

men zuigt er aan en krijgt zijn deel.
Elke draad heeft zijn doel,

iets persoonlijks, als een gevoel.
De vezels houden alles tesamen,

dat kan iedere tafeltennis-fan beamen.
Ooit gaat het netje kapot,
dat noemt men noodlot.

Dan wordt het gerafelde ding weggegooid,
na een lang en hard bestaan, gelijk as

verstrooid.

TTC Bethlehem

Een vaak verliezende pingponger uit
Nazareth

tafeltenniste nog met 'n plank, niet met 'n
bat.

Plots klonk, vanuit de hemel, een wijze
stem:

"Mijn Zoon, ga toch spelen bij TTC
Bethlehem,

ik weet zeker dat je het daar wèl redt".
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Een dakloze tafeltennisser liep naar een corpulente dame toe en zei:"Pardon mevrouw, ik
heb al vier dagen niets gegeten. Heeft u vijftig eurocent voor mij?" De gezette dame

antwoordde (jaloers): "Ïk wou dat ik me zo kon beheersen..."

Sportbonden functioneren niet goed genoeg en zeker niet slagvaardig genoeg meer. Zie,
bijvoorbeeld, de tafeltennisbond. Schaf daarom bondsraad en/of ledenvergadering af (1),
installeer een raad van toezicht met beperkte corrigerende en adviserende bevoegdheden (2)
en geef alle bestuursfuncties in handen van de directie (3).

Chinezen houden hun tafeltennisbat vast zoals wij een sigaret vasthouden, maar Chinezen
houden hun sigaret vast zoals wij het tafeltennisbat vasthouden.

Ook in het tafeltennis zien wij hoe de huidige 24-uurs economie hoofdzakelijk in stand kan
worden gehouden met behulp van hordes "inactieve" pingpong-opa's en oma's die stand-by
zijn voor inzet, inschakeling, invalbeurt en last-minute oppas-dienstverlening.

Een goed tafeltennisser is een goed mens (Confucius XXIII, 229)

De tafeltennis-lat mag best hoog gelegd worden, maar niet zo hoog dat je er onder doorgaat.

Blessures bij tafeltennis zijn eerder te wijten aan pogingen van spelers om een tekort aan
techniek met inzet te compenseren dan aan de aard van het spel.
Van teveel kijken naar het serveren bij tafeltennis, krijgt men een gemeen trekje om de mond.
Auteur onbekend (via webformulier ontvangen)

Het succes van materiaalspelers in tafeltennis wettigt het vermoeden dat dit spel tot de denk-
sporten moet worden gerekend.

Als de gezichtsuitdrukking van een tafeltennisser omgekeerd evenredig is aan de toename
van zijn/haar gezondheid, zit het wel snor.

Gemiddeld ligt de technische vaardigheid van linkshandige tafeltennissers hoger dan die van
rechtshandige soortgenoten.
Auteur onbekend (via webformulier ontvangen)

Het is twijfelachtig of verhoging van het net, naar evenredigheid met de toegenomen lengte
van de Nederlander, de aantrekkelijkheid van het tafeltennis zal bevorderen.

Uitspraken wetenswaardigheden e.d.'

Tafeltennissen bij De Toekomst,

meer dan een sport...
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Aankondiging snert-wandeltocht
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