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Agenda

De uitwisseling met de vereniging Stedebroec was een groot succes. Het klikte tussen beide
verenigingen en dit leverde de nodigde copij op (3 verslagen). Daar is de redactie uiteraard
bijzonder blij mee.
De redactie ontving ook mooie verslagen van het jeugdkamp.
Een verslag van de Club van 100, de Tapasavond en de vrijwilligersavond maakt dit nummer
weer compleet.
Hartelijk dank voor uw bijdrage!!
Veel leesplezier,
De redactie

okt. 18 Forelvissen bij de Witte Wieven in Zwiep 13-17 uur info: Chris Wenneker
okt. 22 Algemene Leden Vergadering , Kantine Jan Wissinkhal. Aanvang 20.00 uur

nov.  1 Familie-Toernooi, info: Esther Wissink
nov. 19 Club van 100 de Algemene Leden-Vergadering in de kantine van de

Jan Wissink-hal.Na het officiele gedeelte SHOW-COOKING
door onze culinaire specialist Chris Schuiling.

dec. 11 "Kerst"-Kaarten Jokeren & Klaverjassen aanwezig 19.15 uur start: 19.30 uur
. Opgave voor 4 dec.
dec. 30 Oliebollentoernooi- aanwezig 20.00 uur start 20.15 uur Opgave voor 23 dec.

2010:
jan.    8 Nieuwjaarsreceptie. Jan Wissink-hal aanvang 20.00 uur

Redactioneel

Copy voor het clubblad

Gaarne per e-mail: redactie@lttcdetoekomst.nl
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Van de bestuurstafel

dus. Met bijna alle groepen gaat het goed
en zijn er geen personele problemen een
succes dus. Bij enkele groepen gaat het
moeilijk, zij nemen niet het initiatief om hun
Teamleden even te bellen en moeten het
dan met minder mensen doen of doen het
niet. Dat is jammer omdat dit het succes
van het geheel in gevaar brengt. Daarbij
komt dat de reacties van sommigen naar
het bestuur toe van dien aard zijn dat som-
mige bestuursleden af en toe denken
waarom zal ik mij druk maken voor een
club die zijn eigen rotzooi niet eens wil
opruimen!
Zo’n vereniging zijn wij niet en willen we ook
niet worden, met z’n allen kunnen we dit
aanpakken en soms is dan een telefoontje
genoeg.

Albert Enterman.

Teamwork, bij onze club moet je het
regelmatig hebben van Teamwork.

Leden die competitie spelen weten wat het
betekent, omdat je samen een wedstrijd
aangaat en daarbij samen het beste resul-
taat wilt bereiken.
Wanneer je in een commissie zit of samen
iets onderneemt doe je dat ook als Team.
Wanneer je deel uitmaakt van een schoon-
maak groep ben je ook een Team maar
kennelijk is dat toch anders. De meeste
schoonmaakteams bestaan uit tenminste 5
personen, het werk is dan vaak ook in 1 a
1.5 uur gedaan inclusief koffie drinken en
wanneer iemand niet kan en er is geen
vervanging dan lukt dat vaak nog binnen
deze tijd. Wanneer iemand het vergeet is
vaak 1 telefoontje vanuit de hal voldoende
om hem/haar hieraan te herinneren en
komt die persoon alsnog .
Wat nu als je zaterdag ’s ochtends in de hal
staat en je bent maar met 2 of 3, je kunt
dan beslissen hier begin ik niet aan want dit
is geen afspraak en jullie gaan weer, hal
vies jammer dan. Je kunt ook een poging
doen om in de hal de overige mensen te
bellen en te vragen alsnog te komen,
meestal lukt dit. Lukt het niet dan heb je het
in ieder geval wel geprobeerd en kunnen ze
het je niet kwalijk nemen dat je niet schoon-
maakt.
Sommige groepen gaan met 3 personen
wel aan de slag dat is niet leuk en ook niet
de opzet van het geheel. Het hele plan van
de schoonmaak groepen is gebaseerd op
samenwerking en solidariteit, Teamwork

Schoonmaakrooster kwijt?
Kijk op de website:

www.lttcdetoekomst.nl
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Zoals op  de nieuwjaarsreceptie al is medegedeeld, heeft het bestuur de attenties afge
schaft die voor de kerstdagen bij alle  vrijwilligers werden bezorgd. Daarvoor in de plaats

organiseert het bestuur (1 x 3 jaar) een vrijwilligersavond om op deze wijze alle vrijwilligers te
bedanken voor hun inzet bij onze  club.
De gehele avond stond het 2-mans discoteam “De Tijdbrekers”  klaar, om op de wijze zoals
dat ging in de 70-er jaren, de muziek te verzorgen. De consumpties waren deze avond gratis
en de hapjes werden verzorgd door Chris Schuiling,
De bezoekers werden bezig gehouden met "Levend Ganzeborden". Een spelleider legde

Verslag vrijwilligersavond

Alleen wordt er bij dit spel niet altijd om de
beurt geworpen met de dobbelstenen, Zodra
je op een veld met een figuur terecht kwam,
kreeg je een opdracht.
Kreeg je een doe-opdracht dan moest er
bijvoorbeeld gepuzzeld worden of je moest
vragen beantwoorden waarbij een beroep
gedaan werd op je algemene kennis.
Zo verdiende je als groep de volgende worp.

Na het ganzenborden kregen we nog een
prijsuitreiking waarna “De Tijdbrekers” het
volk nog tot dansen en een polonaise wist te
bewegen.

gelukkig het doel van het spel uit. We werden opgedeeld in een aantal groepen,  Het lot be-
paalde in welke groep je terecht kwam. Elke groep kreeg zijn eigen gekleurde gansje. Daarna
moest dit  gansje zich gaan bewegen over een groot spelbord (3,5m x 1,0m). Hoe sneller het
gansje ging, hoe meer kans je had om te winnen.
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Affiche Kerstkaarten
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Verslag Club van 100: Pitch & Putt (1)

Op  zondag 7 juni j.l. had het bestuur van de Club van 100 het jaarlijkse uitje gepland. Dit
keer gingen we om 16.00 uur, met een touringcar van een van onze sponsoren Ter

Doest uit Hengevelde, richting Diepenheim naar de Pitch & Putt Golfbaan.
Door een aantal afzeggingen op het laatste moment gingen we van start met 38 personen.

De tijdsplanning klopte niet helemaal maar we werden ontvangen met koffie en een grote
snee krentenwegge in het gezellige restaurant.

Ongeveer 17.30 uur kregen de deelnemers aan het golfen een spoedcursus waarbij materiaal
en spelregels werden doorgenomen
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Helaas liet het weer ons dit jaar in de steek,
eerst was het nog droog maar toen de
deelnemers nog maar “koud weg” waren,
begon het pittig te regenen. Enkele groepen
liepen het hele parcours af en arriveerden
doorweekt in het restaurant.

Aldaar werd een barbecue-buffet opgesteld
met o.a. rundertournedos, shaslick,

Verslag Club van 100: Pitch & Putt (2)

karbonade, visspiezen, garnalenspiezen etc..

Ook was gedacht aan een aantal heerlijke salades
en rauwkost. Iedereen had “trek “ zodat het buffet
de nodige stormlopen te voorduren kreeg.

Het vlees etc. konden we bakken in een grote pan die elders in een overkapte schuur was
opgesteld. De sfeer was onderling erg gezellig, dit werd denk ik mede veroorzaakt doordat
een aantal personen overgingen op Rosé-bier van de Grolsch Tap.
Maar helaas kwam ook aan deze middag/avond een eind. Om ongeveer 22.15 uur stapte
iedereen in de bus en waren om 22.40 uur weer in Lochem.
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Verslag Pannenkoekenfietstocht (1)

Op zondag 16 juni vond bij onze vereniging
weer de jaarlijkse pannenkoeken fiets-

tocht plaats.
Dit jaar, zoals vorig jaar reeds door de
recreantencommissie gemeld was, was een
tocht richting Ampsen, Verwolde en Laren
uitgezet.
Was het de zondag ervoor bij een ander
evenement (club van 100 pitch & putt) slecht
weer met veel regen, deze zondag was het
niet veel beter. Al gaf de buienradar aan dat
het tegen 13:30 droog zou zijn, klopte dit
echter niet.
De organisatie liet de mensen de keuze om al
dan niet de tocht te gaan fietsen.
Voor degene die besloten niet te gaan fietsen
konden in de hal in ieder geval kijken en
genieten van de jeugdspelers die meededen
aan het dag van het talent, welke in de hal
plaats vond.
Een 20-tal leden lieten zich niet kennen en
stapten op de fiets.
Zoals gezegd voerde de tocht via Ampsen en
Exel richting het rustpunt (nabij de voormalige
Verwoldse school) alwaar Gerrie Vels en
Coos Janssen klaar stonden om de inmiddels
druipnatte fietsers te voorzien van een
drankje.

De tocht voerde vervolgens langs Laren in de
richting Almen om vervolgens weer bij de hal
uit te komen.

Daar hadden Iet Wissink en Liesbeth Kok
zich weer bijzonder verdienstelijk gemaakt
door het bakken van alle pannenkoeken.

De pannnenkoeken lieten zich zo goed
smaken dat alle pannenkoeken in korte tijd
allemaal opgegeten waren. Een enkeling had
het idee dat hij/zij nog wel zin hadden in een
pannenkoek.
Ze werden op hun wenken bedient, aange-
zien de organisatie een toetje in het vooruit-
zicht had gesteld. Dit toetje: een pannenkoek
met ijs lieten de deelnemers zich bijzonder
goed smaken.

Organisatie: Hartelijk dank voor deze gewel-
dige pannenkoeken fietstocht
                                                    Mirko Egbers
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Geboorte Christa Horstman

Corien en ik hebben zaterdag 27 juni een dochter gekregen, haar naam is Christa en ze
weegt 3150 gram

Groetend,
                               Corien en Nico Horstman

Algemene Ledenvergadering
donderdag 22 0ktober

aanvang 20.00 uur
in de Jan Wissinkhal
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Geboorte Tobias van Rijn

Op 9 juli 2009 is Saskia van Rijn bevallen
van een zoon.

 Zijn naam is Tobias Lucas Mathieu

Op de dag van de geboorte van Tobias had
zijn moeder eigenlijk een diploma-uitreiking
(van de opleiding personeel en arbeid). Dus
al met al een speciale dag! Zijn vader (Erik)
had dus al vrij gevraagd voor deze dag, vrij
uniek natuurlijk dat de vader al van te voren
vrij heeft voor de geboortedag (vooruitziende
blik?).
Vader, moeder en Tobias maken het verder
goed.

Groetjes Saskia van Rijn

Saskia en Tobias
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Uitreiking AED certificaten

Op vrijdag 28 augustus werden de geslaagden van de
A.E.D. Cursus tijdens de uitreiking van de certifica-

ten van bekwaamheid voor de bediening van de Automa-
tische Externe Defibrillator in het zonnetje gezet.
De aanschaf van de A.E.D.apparatuur is vorig jaar gerea-
liseerd door de Club van 100 van de vereniging.
De cursus, welke in de Jan Wissinkhal werd gegeven
door Sonon bedrijfshulpverlening, bestond naast het
bedienen van de AED apparatuur  uit een
reanimatiecursus. De geslaagden zijn: Jochem Veld-
maat, Albert Enterman, Chris Wenneker, Frans Snijder,
Henk Harmsen, Geert Zeelte, Nico Horstman, Bram
Ebskamp en Jos Zonneveld.

Na binnenkomst kregen de geslaagden een kop koffie
met een appelflap. Na uitreiking van de certificaten en
pas, werden de geslaagen nog een hapje en drankje
aangeboden namens het bestuur.

Mirko Egbers

vlnr: Jochem, Albert, Chris, Frans en Henk
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Uitwisseling TTV Stedebroec eclatant succes (1)

Iets later dan verwacht arriveerde een gezelschap van 13 recreatieve spelers van de
tafeltennisvereniging Stedebroec door de TomTom gestuurd naar de plaatselijke geiten-

keuring, die blij verrast waren met zoveel belangstelling uit het verre West Friesland.

Helaas voor de geitenfokvereniging moest het gezelschap één deur verder zijn  bij onze
onvolprezen Jan Wissink hal, alwaar zij het laatste deel te voet moesten afleggen.

Onder het genot van koffie met Krentenwegge konden de gasten bijkomen van hun lange reis
uit het in West Friesland gelegen Lutjebroek en omstreken.

Welkom geheten door de altijd actieve en enthousiaste Chris Wenneker werd het gezelschap
getrakteerd op een welverzorgde lunch van onze andere Chris die tevens met het grootste
gemak de barbezetting op zich had genomen. Hulde wederom aan de recreantencommissie
en vele anderen, die zich weer belangeloos en met veel animo hebben ingezet voor een
vlekkeloos verlopen middag en avond.
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Na de lunch kon er begonnen worden met het toernooi, onder de omstandigheden uitstekend
georganiseerd door Henk Franssen. Er werden koppels gevormd van een sterke en een
zwakkere speler en in een poule van vijf koppels gestreden om de kostbare punten.
Ondanks het sportieve verloop van het toernooi werd diverse malen de wedstrijd stilgelegd,
omdat er druk gediscussieerd werd over puntentelling, scheidsrechterlijke dwalingen en
menig ander onderwerp niet noodzakelijkerwijs iets te maken hebbende met het spelverloop.
Naarmate het toernooi vorderde en de vermoeidheid diverse spelers parten begon te spelen

Uitwisseling TTV Stedebroec eclatant succes (2)

zon konden genieten, werd er
door de deelnemers menig
zweetdruppeltje gelaten.

Intussen is ook wel duidelijk
geworden, waarom de Fransen
nooit in staat gebleken zijn Neder-
land te blijven bezetten, omdat we
waarschijnlijk toen al dankbaar
gebruik wisten te maken van hun
zwakke plek, een matig ontwik-

werd er steeds vaker gebruik gemaakt van vermeende ’stimulerende’ middelen en werden
spelers met enige regelmaat uit de kantine geplukt om de wedstrijd met lichte tegenzin te
vervolgen.
Dankzij de uitstekende weersomstandigheden, waardoor we tussentijds buiten heerlijk van de

kelde weerstand voor alcoholische versnaperingen.           (welterusten Pierre)
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Ondanks de inzet van de elitetroepen van onze Vereniging ging de grootmoedig-ter- beschik-
king-gestelde-Beker-van-Formaat naar de bezoekende gasten, die dit heugelijke feit vermoe-
delijk tot in de late uurtjes hebben gevierd.

Uitwisseling TTV Stedebroec eclatant succes (3)

In afwachting van het avondeten, werden we aangenaam verrast met een ‘gezongen’ode van
onze WestFriese bezoekers.
De zangkwaliteiten van dit illustere gezelschap overtroffen zelfs hun tafeltennistalenten.

We werden toegezongen door het Stedebroecse Tafeltennis koor met een prachtig uitgevoerd
lied over de schoonheid en de geneugten van het wonen in West Friesland, gevolgd door een
satirische ode aan de iniatiefnemer van deze geslaagde uitwisseling, ons allen zo dierbare
Laus en afgesloten met een in het westfries gezongen ode aan De Bloemkool.
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Het waarom van dit lied was ons eerst niet geheel duidelijk, maar de komende veertien dagen
wordt het Bloemkool eten wat de pot schaft.

Naast een uitstekend Warm en Koud buffet, keurig verzorgd door de plaatselijke poelier
 ’t  Vöske, lieten onze gasten zich ook niet onbetuigd in het nuttigen van diverse alcoholische
versnaperingen en het zou mij niet verbazen als de genuttigde hoeveelheid, de gemaakte
brandstofkosten ver zou overschrijden.

Laus Halsema (de min of meer "schuldige" van
deze uitwisseling

Tafeltennistechnisch was de Toekomst misschien
iets beter vertegenwoordigd, maar ongetwijfeld
hebben onze gasten een nieuw baromzetrecord
gevestigd.
Er zijn veel foto’s gemaakt door Mirko en
Jacqueline en zijn inmiddels te bewonderen op
De Website.
Al met al een geslaagde dag, die ons nog lang zal
heugen.

Frans Snijder

Uitwisseling TTV Stedebroec eclatant succes (4)
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Bestuurs- en commissieleden

Bestuur:
Albert Enterman (voorzitter) 0573-471266
Ellen Simmelinck (secretaris)

(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

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 0573-257963
Geert Zeelte 0573-257524

Barcommissie:
Jan Bouwmeester 0573-252678

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

Rooster Schoonmaak:
Bart Ebskamp 0573-255985
e-mail :b.ebskamp@hotmail.com

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
Marian Hoentjen 0573-252631

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 2009Toekomst Meppers

25

Uitwisseling Toekomst – TTC Stedebroec  (1)

Na aanleiding van een gezellig onderonsje aan de bar met een “nieuw” lid van de
recreantenclub. Is er een idee ontstaan van een uitwisseling met de “oude” club van onze

“nieuwe”.
Zo heeft Chris W contact gezocht met de tafeltennisvereniging TTC Stedebroec in Grote-
broek/Lutjebroek in West Friesland (NH)

Op 19 september zou de grote dag zijn. Onderleiding van Chris W, heeft de recreantencom,
alles in werking gesteld om ervoor te zorgen dat onze gasten een geweldige dag zouden
hebben. Met medewerking van onze “huiskok” Chris S, werd een compleet programma in
elkaar geknutseld.
Bij ontvangst een kop koffie met krentewegge, een welkomstwoord van beide voorzitters.

Gevolgd door een lunch, verzorgd door catering service Chris Schuiling.

Om 13.00 uur is er een toernooi gestart olv Henk Franssen.
De 30 aanwezige tafeltenniss(t)ers, 13 spelers van Stedebroec en 17 van de Toekomst, zijn
ingedeeld als koppels in een vijfkamp. Ze speelden de wedstrijden op basis van een Davis
Cup systeem. 2x 2 enkel spelen en tussen de enkele spelen een dubbel partij.
Er werd zeer fanatiek gestreden door alle spelers. Menigeen verliet het strijdtoneel met een
zeer bezweet voorhoofd en voldaan gevoel van heerlijk gespeeld te hebben.

Tegen 17.30 uur waren alle wedstrijden gespeeld. Daarna was de barman aan de beurt om al
het vocht dat verloren is gegaan tijdens het spelen weer aan te vullen.
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Rond 18.30 uur werd de prijs uitreiking gedaan door de toernooileider. De toernooileider heeft
alle deelnemers gefeliciteerd met hun inzet. Uiteindelijk zijn alle spelers op deze middag
winnaars geworden. Stedebroec heeft uiteindelijk de wisseltrofee in ontvangst mogen nemen,
omdat zij mede verantwoordelijk waren voor zo’n heerlijke middag tafeltennissen. Tevens
kregen alle gasten een attentie, gesponsord door XIU.
Volgend jaar komen wij de bokaal weer ophalen!!!
De voorzitter van de Stedebroecer recreante clubje had voor ons ook nog een verrassing in

petto. We werden beloond voor onze tweede plaats met een geweldig mooie mini bokaal, die
een mooie plek zal krijgen op de bar. Tevens bracht het hele clubje een aubade aan ons en 1
liedje speciaal voor Laus Halsema. Als oud lid van onze bezoekers. Als laatste werden wij
getrakteerd op een specialiteit van hun omgeving, bloemkolen!!!!

Rond 19.00 uur werd het koud en warm buffet gepresenteerd, verzorgd natuurlijk door onze
poelier Jeroen Hoffman. Er werd natuurlijk lekker gegeten en gedronken. Het kon niet op!
Onze gasten, die sliepen in de nieuwe zaal, bleven nog toch de late uurtje “kuieren” met de
nog aanwezig Toekomstleden.

We kunnen terug kijken op een zeer geslaagde en gezellige middag.
Ons dank gaat uit naar alle recreanten, die zich verdienstelijk hebben gemaakt, om deze dag
tot een onvergetelijke dag te maken.
Namens de recreantencommissie,

Henk Franssen

Uitwisseling Toekomst – TTC Stedebroec (2)
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Uitwisseling door Trees Groen van TTV (1)

19-09-2009: Uitwisseling L.T.T.C. De Toekomst – TTC Stedebroec door Trees Groen van TTV
Stedebroec

Op een prachtige zomerse dag in september gingen wij met vier afgeladen auto’s vol richting
Lochem dat ligt in de Twentse Achterhoek om een uitwisseling te spelen tegen de tafel-
vereniging “de Toekomst”.
Wat als een grapje begon, werd nu toch werkelijkheid.
Een dik jaar terug namen de Dito-recreanten (per 1jan.j.l. T.T.V.Stedebroec) afscheid van
Laus Halsema.
Bij dit afscheid meldde hij dat hij in zijn nieuwe woonplaats al een tafeltennisvereniging op het
oog had.

Onze voorzitter Jan zag meteen weer een uitje in het verschiet en gooide figuurlijk meteen
een balletje op, dat wij graag op bezoek kwamen.
Bepakt en bezakt, met luchtbedden, slaapzakken, sporttassen kwamen wij na een kortston-
dig bezoekje bij een geitenkeuring aan bij de sportaccommodatie. De koffie en krentenwegge
stonden al klaar en de kennismaking met onze tegenstanders van deze dag kon beginnen.
De stemming zat er na het welkomstwoordje en een voortreffelijke lunch gauw in.

Negen tafels stonden er voor ons opgesteld. Een wedstrijd bestond vandaag uit 5 games.

Er werd geteld tot 11 punten zonder twee
punten verschil. Een team bestond uit 2
personen en mijn maatje werd Pierre. Op
onze tafel speelde 6 Dito leden en 3 man-
nen en een vrouw van de Toekomst.
Persoonlijk vond ik dit een minpuntje, want
nu moesten wij ook tegen de Dito-club-
genoten spelen en dat doe ik al genoeg. Er
werd fanatiek gespeeld door iedereen,
kreten alom en er werd na de partijen onder
het genot van het een en ander buiten heel
wat af gekletst.
Een uitslag kan ik niet geven, want Henk
Franssen de wedstrijdleider overhandigde
de beker aan Jan met de woorden: De
volgende keer moet er toch een reden zijn
om iets bij jullie terug te halen. Lief natuurlijk,
maar ik ben er bijna zeker van dat hij niet
echt gewonnen is.

Iedereen van Dito kreeg als aandenken
achterhoekse konijnenkeutels.
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Na deze attentie konden wij natuurlijk niet achter blijven. Het oude recreanten bestuur had
gelukkig wat op papier gezet.
Zonder oefenen begon het Dito koor met het bekende: Waar de golfjes kabbelen langs het
IJssmeer, gevolgd door was jij maar in Lutjebroek gebleven, een serenade aan Laus. Als slot
het bloemkool lied.

Uitwisseling door Trees Groen van TTV (2)

Tijdens dit lied werden er hagelwitte bloemkolen uitgedeeld die door Nico, Bas en Ton Slagter
waren gesponsord.Deze werden in dank aangenomen en verhoogden de sfeer. De glazen
bier, wijn etc.waren steeds vlugger leeg en dat lag niet enkel aan het warme zonnetje.Volgens
Chris de voorzitter was het ’n bacardi after feest en een ding weten wij nu zeker, je kunt er
heel goed op slapen.

Na een heerlijk warm en koud buffet kreeg Jan de sleutel van de sportzaal. Sport verbroedert
echt. Een ander antwoord is er niet mogelijk volgens mij. Het werd een kort nachtje, want er
moest natuurlijk nog gekletst, gedronken, gerookt en gekaart worden.

's Morgens werden wij wederom verwend door Chris de barman met een goed ontbijt. Eitje,
croissantjes, jus d’orange, warme broodjes met alles erop en eraan.
Ik wil dan ook Chris de barman, Chris de voorzitter, Henk, Ietje en Liesbeth en iedereen die
zich voor deze uitwisseling heeft ingezet hartelijk bedanken.
Een ding is zeker L.T.T.C. de Toekomst is de KAMPIOEN GASTVRIJHEID.

                                                                                                                          Trees Groen
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Tapasavond culinair! (1)

De seizoenstart van de recreanten begon op woensdagavond 26 augustus met een
Tapas-avond. Voor de tweede keer werd er een Tapasavond georganiseerd.

De zaal was in caraibische sfeer aangekleed met palmbomen van hoveniersbedrijf Steentjes,

Bij binnenkomst werd je getracteerd op een cocktail.
De avond werd muzikaal opgeluisterd door drie straatmuzikanten .
Deze muzikanten had Chris Schuiling ontmoet in Zwolle  en ze uitgenodigd voor deze avond.
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Het bleken rasmuzikanten en wat dat betreft
een uitstekende keuze.

Chris moest zijn maatje Joop Stockvis als
mede superkok missen op deze avond.
Maar hij had andere mensen gevonden die
hem hielpen. Hij was met Swanny en met 2
goede vrienden van buiten de vereniging die
hem hulp boden om de volle zaal te voor-
zien van diverse tapas hapjes.
Ze hadden shirts aan met de tekst: Service
Culinair Chris Schuiling.
Chris Schuiling had er dan ook weer  iets
zeer bijzonders van gemaakt

Chris legde vooraf uit dat een 'tapa'  de
aanduiding is voor een Spaans aperitiefhapje.
Het zijn kleine Spaanse hapjes waarvan er
wel meer dan honderd soorten bestaan.
De hapjes nuttig je in een ontspannen sfeer
met een drankje, waarbij het niet de bedoe-
ling is deze naar binnen te schrokken.
Doe het rustig aan en geniet, zo was zijn
advies.

Chris serveerde er diversen.
Een aantal van deze hapjes had hij dan ook in
Spanje ondekt.
De hapjes smaakte uitstekend. Ze werden fraai
opgediend waarbij er 1 in een kartonnen bootje
werd geserveerd.
Hij beeindigde de culinaire avond met een
“Tapas-toetje”.

Zoveel mensen te voorzien van zoveel verschil-
lende hapjes is geen eenvoudige opgave.
Een topprestatie van Chris en zijn mensen.
Hopelijk kunnen we vaker genieten van zijn
culinaire hoogstandjes.

Tapasavond culinair! (2)
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Verslag Jeugdkamp dag 1   (1)

Op vrijdag 19 juni was het weer zover. We gingen op kamp naar “de Vrolijk” in Laren. Dit
jaar gingen we overnachten in onze nieuwe tenten, die we konden kopen door een

sponsoring van bouwbedrijf Schot. Dit was geregeld door Jan Wissink. De leiding was rond
half 2 al op de locatie om de tenten op te zetten. De eerste kostte wat moeite voor ons als
onervaren tentenbouwers, maar na 4 tenten kan niemand ons meer wat vertellen.

We hadden nog even tijd voor een kop koffie voordat om 5 uur de jeugd gebracht werd door
hun ouders. Omdat de groep niet zo groot was dit jaar, hadden we 4 tenten opgezet: 1 voor
de meisjes, 2 voor de jongens en 1 voor de leiding. Iedereen had snel zijn plekje gevonden.

Jara was inmiddels de keuken ingedoken om voor ons lekkere macaroni te koken

Denieuwe tenten van de jeugdcommissie
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Na het eten heeft Jacqueline de prijswinnaars bekend gemaakt van de stroopwafelverkoop:
op een gedeelde eerste plaats zijn geëindigd Pjotr, Rutger en Tjerk, die samen maar liefst
voor • 150,- aan stroopwafels verkocht hebben. Op de 2e plaats Kira (• 37,50), op de 3e
plaats Sharon (• 31,-) en op de 4e plaats Joy (• 27,-). De heren kregen een VVV-bon als
bijdrage voor een WII, waarvoor ze aan het sparen zijn en alle dames kregen een doosje met
oogschaduw.

Na het toetje en de afwas (netjes buiten in een grote teil) gingen we klootschieten. We maak-
ten 4 groepjes van 4 personen en gingen op weg.

De groep van Joy, Pjotr, Calvin en Jara bleek uiteindelijk het beste: zij gooiden de route in het
minste aantal worpen. Waar we allemaal wel goed in waren was kloten kwijtraken: in totaal
konden we er 3 niet meer terugvinden in de sloten.

Verslag Jeugdkamp dag 1   (2)

ik

tafeltennis
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Verslag Jeugdkamp dag 2   (1)

Zaterdag werd iedereen om 8 uur gewekt en was er om half 9 ochtendgymnastiek met
Jara en Michelle

Iedereen deed mee. Na het ontbijt (met gekookte eieren door Pjotr) werd onze groep aange-
vuld met Jelmer (die had eerst een nachtje thuis geslapen na een schoolkamp). Ook kregen
we vrouwelijke versterking met Johanneke, Juliët en Nicole. Zij kwamen alleen de zaterdag.

Jara en Michelle hadden een slagbalveldje uitgezet, maar na een kwartiertje werden we naar
binnen gejaagd door de regen. Dan maar plan B: we hadden schilderdoeken gekocht en de
jeugd kreeg de opdracht om hierop iets moois te maken voor hun vader (of opa, of iemand
anders aan wie ze dit wilden schenken). Het was tenslotte morgen vaderdag, en het ontbijt op
bed moesten de vaders nu missen! Wat hebben wij een kunstzinnige jeugd: de meest origi-
nele kunstwerken zijn afgeleverd. Na de lunch kwamen ook Esther en Francis (de moeder
van Kai). Zij zouden meerijden naar Almen. Daar gingen we kanoën en zwemmen.
In Almen verdeelden we ons over de kanos.
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Echter de mannen kwamen niet zo ver, want na ruim honderd meter sloeg de kano van Peter,
Emiel, Jelmer en Laurens al om. Ze kregen hem weer leeg en overeind en de drie jongens
konden er weer in klimmen. Laurens zwom er stoer achteraan. Gelukkig waren de douches in
Almen lekker warm (“we hebben wel • 2,- aan douchemuntjes uitgespaard!”) en konden ze
weer droge kleren aantrekken. Na het kanoën konden de echte bikkels onder ons nog een
duik nemen in het zwembad, maar een aantal kozen ervoor om droog te blijven en te pick-
nicken op het zitje.

Rond 5 uur waren we weer terug op “de Vrolijk”. Even tijd voor jezelf en ook Calvin kwam
weer terug (die moest die middag proefzwemmen voor diploma C, waarvoor hij geslaagd is).
Ook Jeroen van ’t Vöske vond de weg naar ons kamp. Hij leverde een heerlijk barbequepakket
af met pan.
Nu nog even wachten op Jan en Ietje Wissink.
Wij hadden hen uitgenodigd om “de tenten in actie” te zien en om Jan te bedanken voor het
regelen van de sponsoring.

Verslag Jeugdkamp dag 2   (2)

Zodra iedereen aanwezig was, konden we beginnen. Er werd heerlijk gesmuld en het stok-
brood was niet aan te slepen. Het vlees wat over was werd gebakken (heerlijk hapje voor bij
ontbijt of lunch).
’s Avonds deden we Levend Stratego. Nadat de eerste vlag gestolen was, deden we nog een
ronde. Gelukkig werden de vlaggen nu wel gevonden. Later op de avond werd nogmaals de
verf gepakt en werden er nog meer kunstwerken gemaakt en verftechnieken besproken.
Rond middernacht zocht iedereen zijn tent op.
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Verslag Jeugdkamp dag 3    (1)

Op zondagochtend kwamen we iets minder vlot op gang. Na het ontbijt (met de rest van de
eieren) ging de jeugd hun spullen inpakken. Wij als leiding hadden het edelmoedige streven
om de tenten droog in te pakken. Dat mocht echter niet lukken. Al na ruim 10 minuten begon
het te regenen. De jeugd vond het niet erg en ging binnen lekker kaarten.

Na bestudering van de lucht en de buienradar bleek, dat het die dag niet lang genoeg droog
zou worden om de boel weer op te laten drogen. Daarom hebben we alles maar nat ingepakt.
De jeugd had inmiddels ook hun kunstwerken ingepakt (was niet meteen de verrassing eraf)
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Verslag Jeugdkamp dag 3    (2)

en na nog een laatste lunch met broodjes knakworst (en de restjes van de barbecue) werden
onze kampgangers om 2 uur opgehaald. Voor ons restte een laatste opruimronde en terug
naar de hal, waar we de tenten te drogen hebben gehangen.

Terugkijkend was dit een reuze gezellig kamp. Dat de groep wat kleiner was dan vorig jaar
mocht de pret niet drukken. Het slapen in onze mooie nieuwe tenten was weer eens heel wat
anders maar gaf wel echt een “kampgevoel”. Het gaf ons als leiding zo’n goed gevoel dat we
voor volgend jaar weer geboekt hebben.

Dus schrijf alvast in je agenda voor 2010:

Jeugdkamp bij “de Vrolijk” op 25, 26 en 27 juni 2010!!!

Nicole Kok
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Nicole Kok

Nicole Kok

Tekeningen kleinkind Liesbeth Kok
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Verslag Clubkampioenschappen jeugd

Zoals elk jaar is er weer gestreden om de clubkampioenschappen voor de jeugd van de
Toekomst.

Dit jaar hadden we 4 poules, te weten:

Indeling poule C:
Kira van London
Joy Ruijmgaart
Robin Hoogebeen
Jarno Hoogebeen
Jonas Vos (afgemeld)

Indeling poule A:
Dylan Kamma
Boris Bosch
Peter Beening
Michelle Zonneveld
Kevin Kamma
Emiel Herkert

Indeling poule B:
Jelmer Schepers
Patrick Easton
Mike Soer
Tim van Dijk

Indeling poule D:
Romy Goorhuis
Johanneke Doornbos
Julliete van Zuilekom
Kai Brookhuis
Mark Vriezekouk

Op zaterdagmiddag om 1 uur zijn we begonnen met de wedstrijden, er werden vele span-
nende games gespeelt wat heeft geresulteerd in de volgende uitslagen:

Poule A:
1e Dylan Kamma
2e Peter Beening
3e Kevin Kamma
4e Michelle Zonneveld
5e Boris Bosch
6e Emiel Herkert

 De poulewinnaars:v.l.n.r.::Juliet van Zuilekom,  Kira van Londen, Jelmer Schepers en Dylan
Kamma

Poule B:
1eJelmer Schepers
2e Mike Soer
3e Patrick Easton
4e Tim van Dijk

Poule C:
1e Kira van Londen
2e Robin Hoogebeen
3e Joy Ruijmgaart
4e Jarno Hoogebeen
5e Jonas Vos

Poule D:
1e Juliet van Zuilekom
2e Mark Vriezekouk
3e Johanneke Doornbos
4e Romy Goorhuis
5e Kai Brookhuis
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De tafeltennisbond is net zo bang voor het publieke debat als de paus voor de pil. - Auteur
onbekend (via webformulier ontvangen)

Gehoord, tijdens bestuursvergadering van NTTB-afdeling West:
"Op een bondsbureau waar het hele personeel uit diensthoofden bestaat, kan het niet verba-
zen dat er binnenkort koppen zullen rollen".  - Auteur onbekend

Je kan verliezen op het randje, je kan net verliezen door het net, let of niet opgelet; onverlet
blijft het wel een leuk spel. Marcel Snijder -Den Haag
Het is onverstandig om handenvol geld uit te geven aan reïntegratie e.d., als de tafeltennis-
sport een uitstekende relatietest biedt:
het spelen, namelijk, van het onderdeel gemengd-dubbel.
Auteur onbekend

Tafeltennis in vijfentwintig woorden, kan dat?
Een (1) balletje (2), te (3) hard (4), te (5) zacht (6).
Netbal (7), randbal (8), verloren (9).
Een (10 netje (11), te (12) hoog (13), te (14) laag (15), doorspelen (16).
Een (17) ander (18) balletje (19), net (20) goed (21).
Netje (22) buigt (23) mee (24). Gewonnen (25).
Auteur onbekend

Sommige hebben het geluk tafeltennistalent te hebben, andere hebben het talent tafeltennis-
geluk te hebben. Auteur onbekend

Eén tafeltennisser kan meer vragen stellen dan honderd accountmanagers kunnen beant-
woorden Auteur onbekend

Bent u bang voor aids? Word lid van de NTTB, want tafeltennissers doen het met rubbertjes.
Auteur onbekend (via webformulier ontvangen)

Tekst bij de ingang van een zaal: "Pingpongen kun je overal, maar tafeltennissen leer je bij
ons". Auteur onbekend

Het aantrekkelijke van NTTB-competities is dat je na afloop van een tafeltenniswedstrijd met
meerdere mensen bier kunt drinken (laatste stelling R. Klok, RU Groningen).

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..."

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

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

Bij tafeltennis biedt het net de meeste tegenstand.

Uitspraken wetenswaardigheden e.d. 2009
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