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Gegevens

Goede voornemens?

Light producten?

Stoppen met roken?

Op wintersport?

weekendje weg?

Informeer eerst bij onze
adverteerders!

Clubblad:
Toekomst Meppers
Cluborgaan van L.T.T.C. De Toekomst
27e jaargang, nr. 1, januari 2001

Clubgegevens:
Tafeltennisvereniging L.T.T.C. De Toekomst
Koedijk 64
7241 CL   Lochem
Telefoon: 0573-256877
Internetadres: http://start.at/toekomst
E-mail: toekomst@bigfoot.com
Bankrekening nr.: 921919603
Postbankrekening nr.: 3098910
Beide t.n.v.: L.T.T.C. De Toekomst Lochem

Ereleden:
A. ten Hoopen
M.E. Theunissen
J.W. Wissink

Lid van verdienste:
H. Emsbroek
M.E. Theunissen
W. Tuitert-Broeke
W. Wilgenhof

Redactioneel

Het jaar 2000 was een jaar met veel
geschuif binnen de redactie. Een nieuw

beleidsplan en de verhuizing van Marcel
brachten toch het nodige extra werk voor de
“resterende” redactieleden teweeg. Gelukkig
werd destijds snel de helpende hand van
Maarten Schippers gevonden, maar door
omstandigheden hebben we sinds kort ook
weer afscheid van hem moeten nemen. Daar
stond de redactie dus weer met een groot
scala aan taken en met een gebrek aan
mankracht. Gelukkig zagen meer mensen
binnen de vereniging onze problemen en al
gauw kwamen zij met een nieuwe
enthousiasteling op de proppen. Sinds half
december kunnen we namelijk op de steun
van Eveline Eggink rekenen! Ze heeft inmid-
dels al de nodige uurtjes in de redactie ge-
stopt en heeft dus al een aardige bijdrage
aan dit clubblad, welke u nu leest, geleverd.
Wij zijn dus erg blij met Eveline en hopen
dat ze zich thuis voelt in ons fanatieke
redactieteam. Eveline zet hem op!

Over tot enkele clubblad feiten. Een nieuw
jaar brengt altijd een nieuwe jaargang van
de Toekomst Meppers met zich mee. Punc-
tueel als altijd ligt het eerste nummer van jaar-
gang 27 alweer bij u in de brievenbus. We
hopen dat u het decembernummer reeds uit
heeft, want het zoals elk jaar was een dik
nummer. In het huidige nummer zijn uiter-
aard de vaste rubrieken, behalve “Adverteer-
der in de schijnwerper” en de Website De
Toekomst, weer van de partij. Verder zoals
vorige maand beloofd diverse verslagen van
gehouden activiteiten, want in de laatste
weken van december heeft er heel wat
plaatsgevonden. Ook zijn de definitieve
team-indelingen inmiddels bekend en is er
zelfs al een verslag van de zeer gezellige
nieuwjaarsreceptie in deze Toekomst Mep-
pers verwerkt! Dit alles en uiteraard nog veel
meer op de volgende 39 pagina’s.....

Veel leesplezier!
Jochem Veldmaat
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De nieuwjaarsreceptie was een gezellige
happening. Nog nooit waren er volgens

mij zoveel leden aanwezig. De  kantine was
meer dan vol.

Onze voorzitter vertelde in zijn nieuwjaars-
rede, dat het in onze vereniging in alle gele-
dingen goed gaat. Om op deze wijze door te
kunnen gaan  merkte hij wel op, dat wij allen
de nodige inspanning moeten blijven leve-
ren.
De verschillende percentagebekers werden
uitgereikt en onze kampioenteams gehul-
digd.
Een hoogtepunt op deze avond was wel, dat
Wim Wilgenhof werd benoemd tot lid van
verdienste van onze club voor de vele werk-
zaamheden, die hij heeft verricht voor de
vereniging.

Doordat Maarten Boer, speler van ons
vaandelteam, vanwege een blessure voor-
lopig is uitgeschakeld is het onze Technische
commissie gelukt tijdelijk een vervanger voor
hem aan te trekken voor het 1e team en wel
Ron van Spanje, een speler van naam, die
gezien zijn tafeltennisverleden, een welkome
versterking zal zijn.
Hulde aan de Technische commissie voor de
gedane inspanningen.

Ons 1e team is door het gemeentebestuur
van Lochem gekozen tot sportploeg van het
jaar 2000. Een erepenning werd uitgereikt
door de wethouder van Sportzaken, de heer
H.Oudenampsen.
Een geweldige eer en een prima promotie
voor onze club.

Henk Emsbroek

Van het bestuur

Memo
De advertentie-pagina's zijn in deze versie niet opgenomen, met het gevolg dat de pagina- nummering onderaan de bladzijde soms "verspringt".De advertentiepagina's stonden op : Pagina 04 Pagina 07 - 08 Pagina 13 - 14 Pagina 19 Pagina 22 Pagina 27 - 28 Pagina 33 - 34
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Agenda

Januari 2001:

01 januari Hal gesloten (Nieuwjaarsdag)
01 januari Invoering 40 mm bal in de gehele landelijke competitie
03 januari Uitreiking gemeentepenning sportploeg v/h jaar (Schouwburg)
05 januari Nieuwjaarsreceptie (aanvang 20:00 uur)
06/07 januari Trainingsweekend onder leiding van Luc Janssen

13 januari IJsselstreekkampioenschappen 2001 jeugd, te Gorssel
14 januari IJsselstreekkampioenschappen 2001 senioren, te Gorssel

20 januari Enno Wijsbeek toernooi (bij De Toekomst  in Lochem)
20 januari 1e ronde landelijke competitie senioren

27 januari 2e ronde landelijke competitie senioren
Landelijk heren: De Toekomst 2 - Effekt ‘74 2

28 januari Nationale jeugdmeerkampen 1/8 finales te Haarlem

Februari 2001:

03 februari Nederlandse Kampioenschappen B/C senioren
03 februari 3e ronde landelijke competitie senioren

Landelijk heren: De Toekomst 1 - Pecos 1
04 februari Kwalificatie Nederlandse Kampioenschappen A senioren

17 februari Jeugdranglijsttoernooi te Nijmegen B/C
17 februari 4e ronde landelijke competitie senioren

Landelijk heren: De Toekomst 2 - De Veluwe 3

24 februari Inhaalronde landelijke competitie senioren
Landelijk heren: De Toekomst 1 - Kluis 1
Landelijk dames: De Toekomst 1 - Wijhe 1

http://start.at/toekomst

toekomst@bigfoot.com

url:

e-mail:
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Heuksken van Hendrik Jan

Vanaf disse plaatse ik iederene heel veulle
geluk mor veural  veulle gezondheid too

wensen.
Veural gezondheid is ut belangriekste en H.J.
kan door een betjen oaver met proaten.

Ut afgelopen joar hef op sportief gebied nogal
ut een en ander op e levert. Op de eerste
plaatse natuurluk ut kampioensschap van ut
eerste herenteam. Wie had veurig joar um
dissen tied noe in godsnaam kunnen den-
ken dat ut eerste team in de eerste devisie
zol spullen.

Op de tweede plaatse de Europese
Kampioensschappen voetbal in Neder -  en
Belgenland. Jammer dat WIELE gin pingels
kunt nemmen, anders hadd’n WIELE e
wonn’n. Mor ja noe heb ZE verloren en ik
heb der eigenluk gin nacht wakker van e
leagen.

Op nummer drie kommen de Olympische
spelen in Sydney. Fantastisch georganiseerd
en dito prestaties.
Dat heb ONZE jongens en meisjes toch for-
midabel e doane.

Verder kuj nog Wimbledon neumen, of de
Tour de France met dree prachtige
overewinningen van ONZEN Erik Dekker.

En wat dag ie van ONZEN eigen Gianni
Romme. Ok zien prestaties waren groots te
neumen.

Dan zeg sommigen mensen in ut buutenland
dat Nederland op de sportkaarte mor bar
weinig veurstelt.
Och, iederene mag vinden wat e wil en doar
hef H.J. ok helemoale gin problemen met.
Mor as ze goat zeggen dat wiele
chauvinistisch  bunt dan zakt mien de bokse
tut ver onder de kneene af.

Ik zol bienao veurbie goan an onzen eigen
prestaties. Die kuj op zien minst toch ok bie-

zonder neumen.
Van ut veurjaor hopeloos degradeert noar de
derde klasse, mor dan toch de kracht en
motivatie vinden um neet meteen deur te
degraderen noar de veerde klasse.As ik een
pette op had zol ik um veur mien zelf mor
veural veur mien ploeggenoten deepe, ja
heel deepe af nemmen.
Reint en Joop, bedankt veur ut geweldige
afgelopen joar. Wie waren neet altied de be-
sten mor wal de gezelligsten

De klubkampioensschappen waren dit joar
in ut veurige joar e plant.
Op 17 december bonden zon 30 speulers
de strijd an met mekare.
Un hoop vremde gezichten en weinig olde
bekenden. Wie heb ok al us club-
kampioenschappen e had met meer as 60
deelnemmers!
De gezelligheid was der neet minder umme.
‘’s Morgens word’n eerst de poule
wedstrieden e hollen. Op zich waren door gin
verrassingen bie.
 ‘s Meddags  word’n, noa een tussenronde
te hebb’n e speult, de finalerondes e speult.
En toen had de organisatie wal iets heel ver-
rassend in petto. Nameluk grote ballen. Noe
bun ik op zich gin tegenstander van grote
ballen.
Mor um der dan ok meteen mor met te goan
speullen. Ut was eerst wal een betjen wen-
nen, mor noarmoate de dag vorderde ging
ut al een stuksken better.

Al met al een gezellige dag, die in Rogier
Gerritsen de terechte winnaar opleverde.

Groeten uut Reurle van H.J., zien vrouw en
ziene kinder



Toekomst Meppers januari 2001

6

Kerstkaarten

Het sneeuwde buiten flink maar in de kan-
tine was het gezellig en de tafeltjes ston-

den kriskras door de ruimte. Enkele fanatieke
kaartgekken zaten al aan een tafeltje op het
randje van hun stoel te trappelen om te be-
ginnen.
uitroepen zoals “we zullen ze vanavond eens
even wat laten zien” en “het wordt weer niks
vandaag” vlogen al over en weer.
Dit lijkt een mooi sprookje maar het is echt
gebeurd, namelijk op de kerstkaartavond op
15 december vorig jaar.
De stemming zat er dus al in voor we begon-
nen. Nadat iedereen was voorzien van een
kopje koffie was het de beurt aan Coma om
de nummertjes uit te delen. Deze nummers
gaven aan waar je moest zitten. Dit is he-
laas een keertje mis gegaan want de num-
mertjes voor het jokeren zaten tussen de
nummertjes van het klaverjassen waardoor
sommige mensen (volgens de nummers) bij
elkaar opschoot moesten plaatsnemen.
Ondanks het foutje zorgde het toch voor wat
hilariteit.

De groepen waren onder verdeeld in 2 x 4
klaverjassers en 2 x 3 jokeraars. Er werden
in totaal vier rondes gespeeld en wie bij het
jokeren de minste punten had was de win-
naar en bij het klaverjassen wie de meeste
punten had.
Tussen het kaarten door kwam één van de
commissieleden nog langs met een grote
glazen snoeppot waar men het aantal snoep-
jes van mocht raden. Met 81 stuks was Adrie
Fleming het dichtste bij en mocht de goed-
gevulde pot mee naar huis nemen.
De winnaars van het kaarten kregen elk een
tegoedbon voor de poelier mee naar huis.
Verder was er voor iedereen nog een leuke
kerstplacemat als kerstattentie.
Al met al een heel geslaagd avondje kaar-
ten!

Eveline Eggink

Hieronder volgt de uitslag van het kerst-
kaarten:

Tafeltennissen bij De Toekomst,

meer dan een sport...

Jokeren:
1) E. Eggink
2) A. Vels
3) J. Fleming
4) G. Velsa
5) M. Appelo-Bolte
6) L. Freriks

Klaverjassen:
1) M. Rhebergen
2) A. Enterman
3) H. Vels
4) A. Fleming
5) F. Moespot
6) R. v/d Zee
7) J. Appelo
8) M. v/d Zee
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Wist u dat...

Bep en Toos u allemaal een gelukkig nieuwjaar toewensen en een gezond en sportief 2001

Lady’s Fun op 16 december weer met z’n allen gezellig hebben gegourmet.
Bep en Toos een spel voor de tafelindeling hadden bedacht.
hierdoor Bep en Toos heel toevallig schuin tegenover elkaar kwamen te zitten.
Lienke, die naast Toos en tegenover Bep zat, hier heel blij mee was.
Lienke volgend jaar graag de tafelindeling wil maken.

Klazien Emsbroek lang met een fles wijn kan doen.
zij de lege glazen probeerde te vullen met de kurk nog op de fles.
men dan geen erge dorst moet hebben.

Annemiek Bannink 13 december jarig is geweest.
Gerda Sprukkelhorst had belooft te komen.
Gerda zich al wel verbaasde dat Annemiek ’s avonds niet in de hal was.
na in het clubblad te hebben gekeken dit ook niet zo verwonderlijk was.
het toen onderhand al bijna elf uur was.
Gerda Bep en Toos nog bereid vond om langs Annemiek te gaan.
zij al in bed lag maar voor ons speciaal naar beneden kwam.
Gerda toen nadien aanbood om bij haar thuis maar wat te drinken.

Claske Harmsen bij Christa op bezoek is geweest.
Toos en Cato die middag late dienst hadden.
Claske via de Hoge Weide naar binnen wilde.
Cato en Toos haar nog waarschuwden voor de steile helling in de gang.
volgens Claske dit wel te doen was met de scooter.
Cato en Toos maar geregeld op de uitkijk moesten om te zien of Claske in aantocht zou
komen.

Bep af en toe net zo’n maatschappelijk werkster is.
ze meer met de dingen om haar heen bezig is dan met het tafeltennissen.
ze aan Coos vraagt of het wel goed gaat als zij met haar Ben een onderonsje heeft.

Bep zich gepasseerd voelde omdat ze niet gelijk de beste wensen van Toos kreeg.
Bep dit zelf vergeten was toen ze Toos van huis ophaalde.
Toos in de hal eerst de anderen de beste wensen wenste en niet eerst haar.
Bep maar gewoon op haar beurt moest wachten

het dit al weer was voor deze maand.

Groetjes,

Bep en Toos
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Benoeming sportvrijwilliger van het jaar (1)

Het is zaterdagavond 18 november zo
rond een uur of half acht als bij huize

Eilers de telefoon gaat. Daar deelt Henk
Emsbroek mij mede dat de gehandicapten-
commissie een blijde gebeurtenis staat te
verwachten. Tevens vraagt hij of ik maan-
dag 20 november om 19:00 uur in de hal kan
zijn. Dit overvalt mij al zo dat ik eigenlijk al
niet verder vraag wat er dan gaat gebeuren.
Henk doet daarentegen ook niks uit de doe-
ken en zegt gelijk: “Nou, tot maandag dan.”

Verbazing ten top
Zondags zie ik Bep nog op de verjaardag van
mijn zoon en natuurlijk hebben we het daar
over. Ook zij kan mij ook geen nadere infor-
matie verstrekken. Het blijft dus gissen. Ein-
delijk is het dan maandagavond en stap ik
om tien voor zeven in de auto om naar de
hal te gaan. Mijn medecommissieleden zijn
er ook en tevens Henk Emsbroek samen met
onze voorzitter, Chris Schuiling. Er wordt kof-
fie ingeschonken en er wordt taart gesneden.
Chris steekt gelijk van wal en zegt dat het
bestuur unaniem heeft besloten om de
gehandicaptencommissie voor te dragen als
sportvrijwilliger van het jaar van de provincie
Gelderland. Van verbazing kan ik op dat mo-
ment even geen woord uitbrengen. En ik
moet toegeven, dat gebeurt mij toch niet
vaak, want dat is toch wel een hele eer, een
bekroning op je werk. Er zijn binnen de vere-
niging toch een heleboel mensen die veel
voor de club doen en dan wordt jouw com-
missie daar dan uitgehaald. Heel mooi!

Zoals Chris dus al zei, we hadden vooraf al
iets te vieren. Dit jaar was het namelijk al voor
het eerst dat men ook een groep mocht
nomineren. We waren al zover dat we bij de
laatste 24 zaten. Er zouden vier voorrondes
plaatsvinden waarin elke keer 6 kandidaten
de revue zouden passeren. Voor ons bete-
kende dat, dat we 30 november naar Aalten
zouden moeten voor de presentatie. Nu ging
het balletje dus echt rollen en moest er veel
worden gedaan.

De woensdag er na werd het nieuws mede-
gedeeld door Chris in de hal en werden er
bloemen uitgereikt. Weer stonden we in het
middelpunt van de belangstelling. Diezelfde
avond wordt er nog door Iet een lijst opge-
steld van wie er allemaal mee willen op de
30e naar Aalten. Her en der wordt er overleg
gepleegd.
De week er op wordt ik dinsdags door Chris
gebeld of ik diezelfde avond of de avond erop
nog even wat voor hem wil doen. Er moet
namelijk een foto worden gemaakt van de
commissie. Dit wordt uiteindelijk woensdag-
avond om 19:00 uur in de hal. Iedereen is
nog speciaal onder de douche geweest om
er zo fris mogelijk uit te zien. Nou, dat is aar-
dig gelukt. Eerst gaan we allemaal op de foto
en daarna ieder apart. Dit alles zal voor de
presentatie in Aalten worden gebruikt. Chris
Schuiling zal het spreekgedeelte voor reke-
ning nemen, geassisteerd met beelden door
Jochem. Zeker weten dat dat dus wel goed
komt.
Na het spelen wordt de supporterslijst nog
eens doorgenomen en hieruit blijkt dat we
met twee auto’s en de Anke Marjoleinbus
richting Aalten gaan. Chris en Jochem gaan
vooruit om alles te installeren. In Aalten voe-
gen Alwin en Darjan zijn ouders zich bij ons.
Even later worden de genomineerden plus
presentator apart genomen in de bestuurs-
kamer. We krijgen uitleg over de gang van
zaken en moeten allemaal een T-shirt aan,
zodat we allemaal goed herkenbaar zijn. Voor
de pauze 3 kandidaten en wij bij de laatste
drie na de pauze.

Moment su prème
We moeten allemaal op het podium komen,
midden in de schijnwerpers. De presentatie
verloopt goed. Chris verwoord keurig het
verhaal dat door Iet Wissink op papier is ge-
zet en in combinatie met de beelden van
Jochem, verloopt alles goed. Door de jury
wordt nog een vraag gesteld die door Harry
wordt beantwoord.
Als alle kandidaten zijn geweest, trekt de jury
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Benoeming sportvrijwilliger van het jaar (2)

zich terug en na ± 20 minuten zijn ze er weer.
Alle genomineerden worden weer op het po-
dium verzocht en dan wordt de winnaar be-
kend gemaakt. Dit is meneer Huyskens van
de voetbalvereniging uit Groenlo geworden.
Jammer, maar iedereen heeft natuurlijk even-
veel kans en er kan er maar één de winnaar
zijn. Deze meneer mag dus naar de grote
finale in het Gelredome in Arnhem.

Na het officiële gedeelte komen er vier Sin-
terklazen binnen die voor de nodige hilariteit
zorgen. Ze brengen een lachwekkend stuk
op het podium. De uitgenodigde vereniging
van Aalten verzorgt een goed vullend pro-
gramma en alle genomineerden krijgen een
mooi pakketje van hun. Zo kregen we ook
allemaal bloemen.

In de pauze werd trouwens nog een quiz ge-
daan, waarbij Chris bijna een dinerbon voor
twee personen won. Het was dus toch en
geslaagde avond en we willen iedereen heel
hartelijk bedanken die ons deze avond heb-
ben bijgestaan en de mensen van de voor-
bereiding. En het bestuur nogmaals bedankt
voor de nominatie, want al mogen wij niet door
naar de finale toch vinden wij het een eer om
door jullie aangeprezen te worden. Een stuk
waardering doet de mens goed.

Namens de commissie,

Erna Eilers

Alle genomineerde sportvrijwilligers op het podium
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Onder het genot van een kopje koffie, be-
schikbaar gesteld door de recreanten

commissie, en natuurlijk een overheerlijke
oliebol is woensdag 27 dec. 2000 het jaar-
lijkse oliebollen toernooi weer gespeeld.
Tijdens dit toernooi was het gezien de weers-
omstandigheden nog vrij druk. Het was bui-
ten rond het vriespunt met regen- en sneeuw-
buien, dus verraderlijk glad. Toch waren er
een 23 spelers op komen dagen om dit toer-
nooi te komen winnen.
Maar natuurlijk kan er maar 1 winnen. In dit
toernooi konden er echter 2 winnen omdat
er een recreantenpoule en een competitie-
spelers-poule was opgezet.
Na wat fanatieke voorrondes werd het tijd
voor de finaleduels. Gezien de tijdsdruk wer-
den de wedstrijden ingekort tot 15 punten en
twee wedstrijden per stel.

Hieronder vind je de uitslagen.

Finale ronde competitiespelers

Hennie Vels
Hans v.d. Lande

Met als uiteindelijke winnaar: Hennie Vels

Finale ronde recreanten

Arie Pater
Ben Wenneker
Bep Geverink
Etty Segers

Met als uiteindelijke winnaar: Bep Geverink

Uiteindelijk werden in de kantine de prijzen
uitgereikt aan Hennie en Bep.
De oorkonde OLIEBOL VAN HET JAAR zou
pas later uitgereikt worden, namelijk op de
nieuwjaarsreceptie.

Antonio Arts en Mario Vruggink

Oliebollen Toernooi

Zaterdag 16 december van het afgelopen
jaar hebben de Lady’s Fun gezellig met

elkaar gegourmet. Alle dames hebben hun
uiterste best gedaan om er een gezellige
middag/avond van te maken.
Iedereen had vooraf de opdracht gekregen
om iets klaar te maken. En ik moet zeggen
of het nu om de hapjes, sausjes, vlees het
toetje of de tafelversiering ging, alles was
even goed verzorgd en lekker.
Een pingpong bal omgetoverd tot kerstbal,
gaf de aanwijzing waar we aan tafel plaats
mochten nemen (deze ballen hingen nog
echt in een boompje ook, leuk idee).
Iedereen bracht een klein cadeautje mee,
sommigen hadden het zelf gemaakt en er in
de vorm van een gedichtje een wens voor
het nieuwe jaar bijgedaan.

Het was voor mij de eerste keer dat ik mee
mocht doen en ik kan alleen maar zeggen:
”dames, petje af het was knots gezellig en
zeker voor herhaling vatbaar!”
Ietje jammer dat je er niet bij kon zijn, helaas
hebben we dat kleine beetje wat we aan
toetje over hadden af moeten staan aan de
boy’s van de redactie of de boy’s van de com-
puter, hun taak ken ik nog niet zo goed. Dat
zij er zich te goed aan hebben gedaan kan ik
je verzekeren, de spuitbus met slagroom was
volgens mij helemaal leeg. Jongens, alsof het
al niet lekker genoeg was, zo kun je een
zuurkoolsteen nog lekker maken.

Hartelijke groet,

Claske Harmsen

Lady’s Fun
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Tafeltennis-poëzie

Ik hou van tafeltennis

Ik hou van jou
met je ogen zo blauw.
Ik ken ene Jochem,
speelt tt in Lochem.
Het klinkt wel niet,

maar het rijmt als een tiet.

Niels Sipman

Het balletje

Het balletje wordt omhoog gegooid.
Het batje komt er tegenaan.

't leek zo'n goede opslag te zijn,
maar de bal kwam keihard terug.

Hij spande al zijn spieren aan,
en kon zo het balletje toch weer terug slaan.

Maar helaas, daar kwam ie al weer aan.
Alweer een punt verloren gegaan.

De spanning stijgt,
jij bent aan slag.

Het publiek houdt de adem in en...
krijgt haar zin.

Het punt is gemaakt,
de achterstand wordt langzaam ingehaald.

De wedstrijd keert.

Ooit heb je geleerd,
de aanval is de beste verdediging,

dit breng je nu in praktijk.
Een hoop applaus en luid gejuich.

Het laatste punt wordt nu misschien gespeeld.
Het spel gaat heen en weer,

de wedstrijd wordt nog even verlengd,
maar eindelijk valt toch het punt.

Opgelucht wordt er adem gehaald...
alweer een wedstrijd gewonnen.

Marit de Wit
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Nieuwjaarsreceptie (1)

Het nieuwe millennium werd op 5 januari 2001 ingeluid met een knallende nieuwjaarsreceptie
in de tafeltennishal. Bij de vorige nieuwjaarsreceptie konden we door de stijging van het

ledenaantal het 200e lid verwelkomen en huldigen. De stijging van het ledenaantal heeft zich het
afgelopen jaar weer voortgezet, wat onder meer tot uiting kwam bij deze receptie, waar zo’n 80
personen aanwezig waren.
Om 20:40 uur sprak de voorzitter, Chris Schuiling, de menigte toe en blikte terug op het suc-
cesvolle afgelopen jaar, waarbij hij de resultaten op de IJsselstreek kampioenschappen noemde
(zie clubblad 26e jaargang nummer 2 pagina 24 en 38), het kampioenschap van 4 senioren en 2
jeugdteams in de voorjaarscompetitie en de groei van het aantal jeugdspelers, recreanten en
gehandicapten. Deze successen waren vooral behaald door samenwerking. De wens was
voor hem dan ook om dit jaar te beginnen met veel succes door er samen (het credo voor dit
jaar) wat van te maken. Hierna noemde hij dat het eerste herenteam uitgeroepen was tot
sportploeg van het jaar 2000 van de gemeente Lochem (na een voordracht en de nominatie).
Verder dankte hij de vrijwilligers (ruim 100) die hun steentje hebben bijgedragen en hoopt dat er
het komend jaar nog 25 vrijwilligers bijkomen om er samen weer een mooi jaar van te maken.

Hierna volgde de uitreiking van de percentagebekers door Bart Ebskamp en Chris Schuiling.

hoogste percentage heren (Jan Bosch Bokaal) - Remy Beelen
hoogste percentage 50+ (Henk Emsbroek bokaal) - Harry Albers
hoogste percentage dames (Marcel Theunissen bokaal) - Esther Wissink

Remy werd om een reactie gevraagd en hij verwoorde de benoeming van sportploeg van het
jaar als volgt: “Dit is de erkenning voor zowel ons team als de vereniging en we hopen goede
ambassadeurs van het tafeltennis te blijven”.

Hierna werd nog vermeld welke teams kampioen zijn geworden bij de senioren. Dit waren
onderstaande teams:

Toekomst 18 (Fred Moespot, Chris Wenneker, Ben Sieverink, Bart Ebskamp) (zuurtjesteam)
Toekomst 16 (Prob Jorritsma, Guus Fisscher, Esther Wissink, Jan Wissink)
Toekomst 12 (Henk Emsbroek, Jan Schrijver, Arend Horstman)
Toekomst 10 (Sjako Beekman, Sjoerd Hovenkamp, Rino Knippen, Marian van der Velden)
Toekomst   8 (Wim Leidekker, Jan Broeke, Jan Schoolderman)
Toekomst  5 (Frans Snijder, Henry Wittenberg, Mirko Egbers)
Toekomst  1 (Remy Beelen, Maarten Boer, Collin Vredeveldt, Raymond van Felius)

Vervolgd werd met de uitreiking van de percentagebekers bij de jeugd door Jaantje Fleming en
Chris Schuiling.

hoogste percentage jongens (Jan Bosch Bokaal) - Guido van Zwieten
hoogste percentage meisjes (Henk Sloesarwij bokaal) - Emmy Pater
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Nieuwjaarsreceptie (2)

Ook is een jeugdteam kampioen geworden dat naar voren mocht komen om uit handen van
Jaantje een beker in ontvangst mochten nemen. Het team bestaande uit Sander Huting, Siebe
Fettelaar en Remy Grootjans waren namelijk kampioen geworden bij de welpen.

Willem Wilgenhof mocht hierna naar voren komen en werd nogmaals hartelijk bedankt voor de
vele jaren inzet voor onze club. Hij werd namens het bestuur benoemd tot lid van verdienste van
De Toekomst en mocht bijbehorende oorkonde in ontvangst nemen. Ook kreeg hij een bos
bloemen die hij op last van het bestuur meteen aan Hermien (zijn vrouw) moest afdragen, aan-
gezien hij met een zielig bosje thuis was gekomen na de in oktober gehouden ledenvergadering.

Hierna  kwam de “oliebol van het jaar” aan de beurt. Deze prijs, spontaan in het leven geroe-
pen door de recreanten enkele jaren geleden, wordt elk jaar uitgereikt aan een recreant die
zich het voorafgaande jaar bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor de vereniging (deze
komt dus niet toe aan de winnaar van het oliebollentoernooi (Henny Vels)). Deze prijs komt toe
aan Bart Fleming die deze avond niet aanwezig kon zijn.
Henny Vels, als winnaar van het oliebollentoernooi, mocht naar voren komen om de Ben Wijn-
houd wisselbokaal in ontvangst te nemen.

Aangezien hij deze voor de 3e keer in successie won, mag hij de bokaal behouden en stelt Ben
Wijnhoud wederom een bokaal beschikbaar.

Toen alle officiële handelingen gedaan leken te zijn, kwam Chris nog met een nieuwtje welke
op dat moment rond was gekomen en wel dat Ron van Spanje het eerste team komt verster-
ken, aangezien de blessure van Maarten Boer dusdanig is dat hij de komende tijd niet spelen
kan. Op het moment dat Maarten weer beschikbaar is, zal hij zijn plaats weer volledig innemen.

Na al deze plechtigheden was er tot in de late uurtjes weer gelegenheid tot een ontspannend
praatje onder het genot van een hapje en een drankje.

Mirko Egbers

Sander en Siebe met hun beker Wim krijgt oorkonde
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50-jarig jubileum

Wij van de redactie hebben het voornemen om voor het 50-jarig jubileum van L.T.T.C. De
Toekomst d.d. 26 juni 2002 een speciaal jubileumboekwerk uit te brengen. Op de vorige

enquête is helaas maar 1 reactie binnengekomen. Het lijkt er dus op dat niemand staat te
wachten op een jubileumnummer of er geen moeite voor wil doen om er een bijdrage aan te
leveren. Schroom dus niet en lever s.v.p. uw idee of bijdrage in!

Aan het boek willen wij een andere vorm geven dan het huidige clubblad. We hebben het idee
dat het boek welke Trias heeft uitgegeven, naar aanleiding van hun 25 jarig bestaan, een goed
beeld geeft van datgene wat wij ook willen. Dat wil zeggen een harde omslag, liefst in kleur en
de inlegvellen van een dikker en helderder soort papier dan we normaal voor het clubblad
gebruiken. Daarnaast zal het boek moeten worden voorzien van een deugdelijke binding, waar-
door de bladen er niet zonder meer uitgetrokken kunnen worden.

Graag willen we van de leden vernemen wat in dit boek zou moeten komen te staan. We
zouden graag zien dat dit een boek wordt voor en vooral door de leden gemaakt, waarbij de
redactie het opmaakwerk voor haar rekening wil nemen. De redactie wil zich zo min mogelijk
bemoeien met de inhoud, maar wil wel een coördinerende rol spelen om één en ander te
realiseren.

Uit ervaring is gebleken, dat er zeer veel tijd in gaat zitten om zo’n boek te vervaardigen.  Maak
daarom zo spoedig mogelijk je voorkeuren en/of ideeën kenbaar aan de redactie, zodat zij een
lijn kunnen gaan uitzetten en dit boek zijn levenslicht kan zien in het jubileumjaar.

Wij, de redactie, zijn benieuwd en wachten af...

 S.V.P. INLEVEREN IN DE COPYBUS

Naam: ________________
Adres: ________________
Tel. nummer: ________________

Ik zou graag dit in het jubileumnummer willen zien staan:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Ik wil wel / niet / eventueel mijn medewerking verlenen bij het uitwerken van één van de boven-
staande ideeën.

Overige suggesties:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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Bestuurs- en commissieleden

Copy voor het clubblad
voor de 20 ste van de
maand inleveren!

Bestuur:

C. Schuiling  (voorzitter) 0573-258813
H. Emsbroek  (secretaris) 0573-253801
C. Enterman  (penningmeester) 0573-471266
B. Ebskamp  (wedstr. secr. sen.) 0573-255985
L. Kok 0573-253146
C. Wenneker 0573-256260
J.W. Wissink 0573-252630

Activiteitencommissie:

K. Hage (voorzitter) 0573-254779
M. Appelo-Bolte (penningmeester) 0570-656775
W. Franssen 06-18546366
J. Hoffman 0573-258859
P. Oort 0573-258416
M. Snijder 0573-254961

Barcommissie:

J. Bouwmeester 0573-252678

A.L.T.C.-commissie:

H. Albers 0573-256867
E. Eilers-Kraan 0573-252703
B. Geverink-Beumer 0573-221557
A. Pater 0573-255659

Jazz-gymnastiek:

J. Vos 0573-252066

Kascommissie:

E. Driessen 0573-471200
F. Moespot 0573-253852
M. Vermeulen 0573-253781

Jeugdcommissie:

J. Veldmaat  (voorzitter) 06-25173638
E. Simmelink  (secretaris) 0547-361904
M. Enterman  (penningmeester) 0573-258264
J. Fleming  (wedstr. secr. jeugd) 0573-253461
A. ten Hoopen 0573-254982
R. Otten 0573-258277

Recreantencommissie:

C. Wenneker (voorzitter) 0573-256260
I. Wissink (penningmeester) 0573-252630
L. Kok 0573-253146
H. Franssen 06-16670017

Redactie:

M.E.Theunissen  (eindredacteur) 0573-252003
K. Hage  (PR-pers) 0573-254779
J. Veldmaat  (webmaster) 06-25173638
M. Egbers (foto’s) 0573-255373
M. Snijder 0573-254961
E. Eggink 0573-257207

Schooltafeltennis Commissie:

H. Emsbroek 0573-253801
W. Voelman 0573-252659

Schoonmaakcommissie:

L. Kok 0573-253146

Technische Commissie:

B. Wijnhoud 0570-653212
B. Ebskamp  (wedstr. secr. sen.) 0573-255985
A. ten Hoopen 0573-254982
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Jarigen Ledenmutaties

Nieuwe leden:

per 01-01-2001:
I.R. Faber (Irene)
Zwaluwstraat 23
7491 CV Delden
074-3766047
03-10-1979

M. Krikke (Maaike)
Jullenstraat 4a
9721 BK Groningen
06-24222526
19-01-1981

R.N. van Spanje (Ron)
Hofthuyzenstede 7
8171 JV Vaassen
0578-576177
02-04-1960

Bedankt:

per 01-01-2001:
T.H. Smektala (Toon)
Anna van Burenlaan 22
7242 BM Lochem

G.J. Hoffman (Jan)
Molenbelt 21
7241 JJ Lochem

J.W. van Male (Jan)
Boedelhofweg 61
7211 BP Eefde

G. Eisink (GertJan)
Heggerank 110
7242 MN Lochem

Verhuisd:

E. Mooy (Erik)
Betuwe 20
9405 JJ Assen
tel. 06-53265777

Senioren:

Januari:

J.W. Wissink 04-01
R.B. Jorritsma 06-01
H. Ruiter 08-01
J.B. Vos 08-01
A.J. Driest, van 09-01
S. Stegeman 09-01
W.A. Bretveld 12-01
R.T. Wijnen 12-01
P. Oort 14-01
H.T.M. Boxtel, van 19-01
M. Krikke 19-01
M. Vermeulen 23-01
B. Geverink-Beumer  27-01
J.B.H. Schoolderman 27-01
B.W. Klein Wassink 29-01

Februari:

A. Lankhof 03-02
H. Wevers 03-02
J. Veldmaat 06-02
J. Zonneveld 07-02
J.J. Hoekzema 09-02
L. Ebskamp 11-02
F. Hilst, van 13-02
C.G.F. Dieks 14-02
H. Holtslag 15-02
M. Vruggink 15-02
G. Wissink-Tellinga 20-02
J.L. Lamers 21-02
G.H. Hofs 24-02
A. Jonge, de 26-02

Jeugd:

Januari:

M. Ebskamp 07-01
L. Pater 17-01

Februari:

M. Stokkink 09-02
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Voorlopige team-indelingen

Hieronder de (voorlopige) team-indelingen voor het voorjaarsseizoen 2001. Dit seizoen star-
ten we in de competitie met 22 seniorenteams.

Bart Ebskamp
wedstrijdsecretaris senioren

Team 6: 2eklasse
S. Beekman
S. Hovenkamp
M. van der Velden
S. Bouck

Team 10: 3 e klasse
H. Emsbroek
J. Schrijver
A. Horstman

Team 14: 4 e klasse
J. Heijink
J. Bouwmeester
D. Woolschot

Team 18: 5 eklasse
F. Moespot
B. Sieverink
C. Wenneker
H. Franssen
B. Ebskamp

Heren 1: 2 e divisie
R. Beelen
M. A. Boer
C. Vredenveldt
R. Gerritsen
R. van Spanje

Team 3: 1 e klasse
F. Helmich
P. vd Weerthof
T. Bleumink
P. van Laarhoven

Team 7: 2e klasse
W. Leidekker
J. Schoolderman
J. Broeke
R. Knippen

Team 11: 3e klasse
E. Simmelink
R. de Cler
M. Fleming
J. Veldmaat

Team 15: 4 e klasse
W. Voelman
E. Wissink
W. Klein Baltink

Team 19: 5 e/6e klasse
M. Enterman
E. Eggink
H. Albers

Dames 1: 4 e divisie
I. Faber
M. Krikke
M. Fleming
M. van der Velden (res.)
E. Simmelink (res.)
S. Bouck (res.)

Team 5: 1 e klasse
H. Wittenberg
F. Snijder
M. Egbers
R. Wijnen

Team 9: 3 e klasse R .
Broeke
J. Hendriksen
H. Stegeman

Team 13: 4 e klasse
W. Wilgenhof
J.J. Hoffman
Q.J. Hoffman
R. Otten

Team 17: 5 e klasse
C. ten Bokkel
A. Hofland
H. Vels

Team 21: 6 e klasse
E. Eilers-Kraan
J. Koert
M. Vruggink

Heren 2: 4 e divisie
E. Pijper
I. Moukaddim
G. van der Heuvel

Team 4: 1 e klasse
B. Kl.Teeselink
P. van Laarhoven
R. Swaters
J. Voelman

Team 8: 3 e klasse
F. Dieks
R. Verwoert
M. Willems
F. van Hilst

Team 12: 3e/4e klasse
E. Driessen
J. van Rijswijk
J. van Laarhoven
W. Bosch

Team 16: 5 e klasse
R. Jorritsma
A. Fisscher
H. van der Lande

Team 20: 6 e klasse
J. Wissink
J. Vos
D. Kaule
A. Enterman
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Clubkampioenschappen senioren (1)

Op zaterdag 9 december werd ik verrast
door een mooie en duidelijke brief, ge-

richt aan de deelnemers van de club-
kampioenschappen 2001 voor senioren,
welke op zondag 17 december gehouden
zou worden.
Er werden meteen al enkele zaken erg dui-
delijk en dat was dat ik (en de andere spe-
lers, evenals de organisatoren en bar-
medewerkers) die zondag weer enorm vroeg
het bed moesten verlaten. De aanvang van
het toernooi was namelijk gepland om 09:00
uur en vanaf 08:15 uur zou de zaal open zijn.
Verder viel mij op dat er niet zo gek veel deel-
nemers aan het toernooi zouden deelnemen
namelijk 30 personen (wegens ziekte van 2
spelers, verschenen er die zondag maar 28
spelers), waarbij veel spelers uit de lagere
teams schitterden door afwezigheid. De or-
ganisatie vertelde mij dat dit mede kwam door
de verzette datum (in eerste instantie zou-
den de clubkampioenschappen op 7 januari
2001 afgewerkt worden) en het feit dat er die
dag nogal wat mensen andere verplichtingen
had (oa werk).
Ook zou de finalepoule, welke in de middag
afgewerkt zou worden, gespeeld worden met
de 40mm bal. Voor veel spelers een eerste
(al dan niet positieve) kennismaking met de
40mm bal.
Kortom: Het zou dit jaar wederom een inte-
ressant toernooi gaan worden.

Voor het eerst sinds tijden verscheen ik eens
op tijd voor het toernooi. Velen vroegen zich
dan ook af of ik ziek was. Ik werd me er toen
van bewust dat ik inmiddels een reputatie had
opgebouwd.
De organisatie was op die dag in handen van
Ben Wijnhoud en Cor ten Bokkel (Albert ten
Hoopen moest door familie omstandigheden
helaas verstek laten gaan). Zij waren reeds
druk doende waren met de voorbereiding.
Het barpersoneel (Jannet Ruitenberg en
Koma Hage) had de koffie al klaar en ik had
zowaar nog de tijd om rustig een bakkie ach-
terover te slaan.

Om stipt 09:00 uur werd met de
poulewedstrijden aangevangen. Er waren in
totaal 3 poules van 6 personen en 2 poules
van 5 personen, waarbij elke poule de be-
schikking had over 2 tafels om hun wedstrij-
den af te werken.
Na deze (voor mij succesvol verlopen)
poulewedstrijden werden de kruisfinales ge-
speeld, waarbij de nummers 1 uit een poule
moesten spelen tegen de nummer 2 van een
andere poule, de nummers 3 tegen de num-
mer 4 van een andere poule en de nummers
5 tegen de nummer 6 van een andere poule.
De uitslag van deze kruisfinale was van be-
lang voor de indeling in de finalepoule wed-
strijden.

1e finale poule:
Uit deze poule zou de winnaar zich de titel
senioren clubkampioen 2001 mogen toe-
eigenen. Het was een zinderende
finalepoule, waarbij Remy Beelen en Rogier
Gerritsen oppermachtig waren door alle par-
tijen in hun poule te winnen. De anderen kon-
den hoogstens vechten voor de 3e plaats. De
3e plaats bleek een streven te zijn voor de
spelers (Imad Moukaddim, Collin Vredeveldt
als Gerlof van den Heuvel)die hiervoor in
aanmerking kwamen. Alledrie wisten ze 1
partij te winnen en aangezien het aantal ga-
mes dat ze wonnen dan wel verloren ook het-
zelfde was moest een puntentelling uitsluit-
sel geven. Collin bleek hierbij aan het lang-
ste eind te trekken en Imad aan de kortste.
De finalewedstrijd tussen de titelverdediger
(Remy) en nieuwkomer bij De Toekomst
(Rogier) was een zinderende en werd pas
gespeeld op het moment dat alle andere
finalepoule wedstrijden afgelopen waren.
Het was een enorm mooie wedstrijd, die
(mijns inziens verrassend) werd gewonnen
door Rogier Gerritsen. Hij is het pingpongen
duidelijk nog niet verleerd.
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Clubkampioenschappen senioren (2)

2e finale poule:
Ongetwijfeld de meest zware poule. Aange-
zien Ronald Swaters en ik (Mirko) in deze
poule vertegenwoordigd waren. Een aantal
weken voor deze clubkampioenschappen
werd er aan de bar al ginnegappend geop-
perd om binnen de clubkampioenschappen
een extra klasse te lanceren met louter men-
sen die meer dan 100 kilo wogen. Nu hier
was deze klasse dan.
Hoewel ik zowel ‘s morgens (38mm bal) als
‘s middag (40mm bal) moest aantreden te-
gen Ronald en beide keren van hem won,
kon ik toch niet voorkomen dat hij later op de
dag tot poulewinnaar werd gekroond.
Door het verlies van Paul van de Weerthof
op Ronald eindigde hij op de 2e plaats in de
poule en dat terwijl hij evenveel wedstrijden
had gewonnen. Patrick van Laarhoven werd
3e doordat ook hij de onderlinge wedstrijd
tegen mij won. Marcel Snijder kon helaas
geen potten breken en werd 5e in de poule.

3e finale poule:
In deze poule bleek Henk van Boxtel opper-
machtig door alle partijen winnend af te slui-
ten. Ben Klein Teeselink moest met lede ogen
toezien dat de 2e game tegen Henk met 22-
20 verliezend werd afgesloten en daardoor
eindigde op de 2e plaats, aangezien hij de
rest van de wedstrijden wel wist te winnen.

Mark Willems (onlangs goed voor 3 winst-
partijen tijdens een invalbeurt in de 2e klasse
in de competitie, waarbij de uitslag afhanke-
lijk was van het al dan niet kampioen wor-
den van ons team (Toekomst 5)) werd een
goede derde. De wedstrijd tussen Johan
Heijink en Henk Stegeman verliep uitstekend
(19-21, 21-19 en 21-11) voor Johan, waar-
door Henk als laatste in de poule eindigde.

4e finale poule:
Laurens Veltman, die de dag ervoor zijn titel
jeugd clubkampioen wist te prolongeren,
bleek overduidelijk de sterkste in de poule te
zijn. De nummers 2, 3 en 4 in deze poule
wisten alledrie 2 partijen naar zich toe te trek-
ken. Hier was het dus games tellen gebla-
zen. Aangezien Ferdinand van Hilst 6 games
wist te winnen, Erwin Driessen 5 games en
Marlies Fleming 4 games, bracht dit duide-
lijkheid en hoefde niet zoals in de 1e

finalepoule alle punten geteld te worden.
Guido van Zwieten kon hier geen wedstrijd
ten koste van een ander winnen en werd
daardoor laatste in de poule.

5e finale poule:
Dit was een finalepoule met 4 deelnemers.
Frans Snijder was duidelijk in zijn sas met
de grote bal en won vol overtuiging alle drie
de partijen in deze poule. Reint Broeke, die
ook ‘s ochtends al het onderspit moest del-
ven tegen Frans bleef steken op 2 winst-
partijen en werd daardoor 2e. Henk Emsbroek
wist met zijn noppen Jochem Veldmaat te
verrassen, waardoor niet Jochem, maar
Henk als 3e eindigde in deze poule.

6e finale poule:
De laatste finalepoule van deze club-
kampioenschappen was er ook één die be-
stond uit 4 deelnemers.
Rino Knippen was heer en meester in deze
poule en verloor geen van de partijen. Jan
Bouwmeester die de zware wedstrijd tegen
de als altijd oervast spelende Wim Voelman
wist te winnen werd 2e. Voor nieuwkomer

 De zinderende finalepartij Rogier versus Remy
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Clubkampioenschappen senioren (3)

Jacqueline Vos bij De Toekomst (voorheen
speelde ze bij Torenstad) viel helaas geen
eer te behalen en werd laatste. Ik hoop dat
zij zich niet heeft laten ontmoedigen om vol-
gend jaar weer deel te nemen aan de club-
kampioenschappen met dan hopelijk meer
tegenstand(st)ers die zich met haar niveau
laat vergelijken.

De dag werd afgesloten met de prijsuitreiking,
waarbij de nummers 1, 2 en 3 alsmede alle
poulewinnaars een beker in ontvangst mocht
nemen. Ik wil in ieder geval de mensen die
hebben meegeholpen deze dag tot een suc-
ces te maken, hartelijk danken voor hun in-
spanningen. Ik hoop echter dat de defini-
tieve datum waarop het clubkampioenschap
plaatsvindt eerder vaststaat, zodat de deel-
name hoger kan zijn dan nu het geval was.
Tevens hoop ik dat de volgende keer meer
mensen meedoen uit de lagere regionen,
zodat ook het clubkampioenschap in de
breedte groeit. Het clubkampioenschap is
namelijk een activiteit die niet louter en al-
leen is weggelegd voor de topspelers van De
Toekomst

Mirko Egbers

De einduitslag:

1. Rogier Gerritsen
2. Remy Beelen
3. Collin Vredeveldt
4. Gerlof van den Heuvel
5. Imad Moukaddim
6. Ronald Swaters (poulewinnaar)
7. Paul van de Weerthof
8. Patrick van Laarhoven
9. Mirko Egbers
10. Marcel Snijder
11. Henk van Boxtel (poulewinnaar)
12. Ben Klein Teeselink
13. Mark Willems
14. Johan Heijink
15. Henk Stegeman
16. Laurens Veltman (poulewinnaar)
17. Ferdinand van Hilst
18. Erwin Driessen
19. Marlies Fleming
20. Guido van Zwieten
21. Frans Snijder (poulewinnaar)
22. Reint Broeke
23. Henk Emsbroek
24. Jochem Veldmaat
25. Rino Knippen (poulewinnaar)
26. Jan Bouwmeester
27. Wim Voelman
28. Jacqueline Vos
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Verkiezing sportploeg van het jaar

Op woensdag 3 januari 2001 vond tijdens de drukbezochte nieuwjaarsreceptie van de ge-
meente Lochem in de foyer van de schouwburg de huldiging van sportman en sportploeg

van het jaar 2000 plaats. Het eerste herenteam was, zoals eerder gemeld, genomineerd voor
de titel van sportploeg van het jaar 2000.
Na een openingswoord nam burgemeester Duijn het woord om het afgelopen jaar de revue te
laten passeren en een blik te werpen op het komende jaar. Na deze monoloog volgde de
uitreiking van sportman en sportploeg van het jaar plaats.
De sportjury was van mening dat er afgelopen jaar geen geschikte kandidaten waren voor de
titel sportvrouw en sporttalent van het jaar 2000 en daarom werden hier geen gemeente-
penningen aan uitgereikt.

Wethouder sportzaken, de heer Oudenampsen, reikte als eerste de gemeentepenning uit aan
sportman van het jaar 2000, de heer Nales (boogschieten).
Hierna was het de beurt aan de sportploeg van het jaar.  Met de woorden: “and the winner is...
Heren 1, tafeltennisvereniging De Toekomst” mocht ons eerste herenteam (welke voltallig aan-
wezig was) onder luid applaus van alle aanwezigen, waaronder ons voltallige bestuur en een
aantal belangstellende leden, naar voren komen om de gemeentepenning uit handen van de
heer Oudenampsen in ontvangst te nemen. Aansluitend kregen zij uit handen van Appie Baas
ieder een bos bloemen en een uitklapstoel. Het officiële gedeelte van de avond was hiermee
gedaan. Na een aantal hapjes en drankjes werd er naar de hal gekoerst om daar het feestje
verder te vieren.

Mirko Egbers

 Lochemse sportman en sportploeg van het jaar 2000voor- en achterzijde van
de gemeentepenning
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De persoon die de juiste uitkomst van de laatste puzzel van 2000
ingeleverd heeft en winnaar is geworden is niemand minder dan

Marlies Fleming. We hadden voor haar een aantal appelflappen willen
kopen, maar aangezien deze bij de kraam op het Graafschapterrein d.d.
06-01-2001 uitverkocht waren moeten we een andere prijs verzinnen.
Dit keer waren er 7 inzendingen die ook allemaal het juiste antwoord
(appelflap) hadden.

Voor het eerst in jaren, hadden we het afgelopen jaar weer eens een
witte kerst. Reden te meer dat we een puzzel moesten verzinnen die met
de winter te maken heeft. Bij deze dus de winterpuzzel (met een klein
addertje onder het gras), welke lekker bij de kachel opgelost kan/mag
worden.

Veel puzzelplezier toegewenst in dit nieuwe jaar.
De redactie

De puzzelhoek

INLEVEREN UITERLIJK 2 FEBRUARI IN DE COPYBUS!!!

Oplossing januarinummer :

Naam:

Tel. nummer:
t.a.v. de redactie

bijt
dooi
elfstedentocht
glad
griep
hagel
handschoenen
iglo (2x)
ijs
ijsbaan
ijzel
inpeperen
klapschaats
koek en zopie
koud
muts
nat
noren
oorwarmer
pekel
Piet Paulusma
pijn
piste
schans
Sipkema
ski
skischoen
slee
sneeuw
sneeuwpop
sneeuwschuiver
Thialf
wak
want
winter
wind
ziek
zout

T H C O T N E D E T S F L E
N A M E K P I S T E D O O I
A N U K L A P S C H A A T S
A D T V N E O H C S I K S O
B S S K E I Z O U T W A N T
S C H A N S N J G I I W L R
J H A G E L E P I J N G E F
I O B R E E K D E S D T L K
S E L I E E A T P N A L O
K N A E J A O L G I E N E U
I E E P R T K G W T E R K D
S N E E U W S C H U I V E R
N A M S U L U A P T E I P N
R E M R A W R O O N E R O N
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Jeugdhoek

Deze jeugdhoek begin ik met het geluk-
kig nieuwjaar wensen aan alle jeugd-

leden en de senioren. De jeugdcommissie
hoopt dat het jaar 2001 weer een gezond en
sportief jaar wordt voor alle leden van de Toe-
komst. Tevens hopen we wederom weer op
veel kampioenschappen bij de jeugd, zodat
we misschien wel weer met een landelijke
team uit kunnen komen.

Omdat we beginnen met een nieuw jaar, leek
het ons wel leuk om even vooruit te kijken in
het nieuwe jaar. Want ook dit jaar zal de
jeugdcommissie proberen ervoor te zorgen
het jullie weer zo goed mogelijk naar het zin
te maken. Dat betekent dat we niet alleen de
competitie weer regelen, maar ook dat er
leuke activiteiten naast het tafeltennis geor-
ganiseerd zullen worden.
Dit jaar staan er dan ook weer verschillende
zaken op het programma, zoals natuurlijk het
jeugdkamp. Dit jeugdkamp zal wederom
plaatsvinden in mei, en de locatie zal dit jaar
Hummelo zijn. Hier zullen sommige jeugd-
leden al wel eens geweest zijn en zij zullen
ook weten dat het hier supertof was.
De precieze data zullen we in het volgende
clubblad bekend maken, zodat je deze al-
vast vrij kunt houden. Ook zal er zeer waar-
schijnlijk een filmavond georganiseerd wor-
den, waarbij we vooraf zullen gourmetten.We
zeggen er echter bij dat dit nog niet zeker
is!!!!

Verder vinden we een bedankje naar jullie
toe wel op zijn plaats. Wij zijn namelijk heel
blij dat een heleboel jeugdleden ons gehol-
pen hebben tijdens het scholierentoernooi.
Zoals jullie vast nog wel weten vond het
scholierentoernooi plaats in de kerstvakan-
tie op donderdag 28 en vrijdag 29 december
en deden er 110 scholieren uit de gemeente
Lochem mee.
Dankzij jullie en nog een aantal vrijwilligers
is dit toernooi een groot succes  geworden.
Ook de overige vrijwilligers willen wij hiervoor
hartelijk danken.

Wij hopen dat we volgend jaar weer een be-
roep op jullie mogen doen.

Deze jeugdhoek eindig ik met te zeggen dat
ideeën van jullie kant altijd welkom zijn. Mis-
schien heb je een grandioos idee voor een
activiteit die wij kunnen organiseren. Wij ho-
ren die dan heel graag van jullie!!!!

Tot volgende maand.

Namens de jeugdcommissie,

Ellen Simmelink
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De twee kanten van...

Na een avondje trainen besloot ik Imad eens te vragen voor een interview. Het werd een
gezellig half uurtje, met veel grappen en gelach.

Dit onderstaande interview werd hiervan het gevolg en ik geef u dan ook de waarschuwing
mee om het af en toe met een korreltje zout te lezen!

Naam : Imad Moukaddim
Adres : Korianderhof 153
Woonplaats : Wierden
Geboortedatum : 25-06-1983
Schoenmaat : 40

Familie : Vader, moeder, broertje, zusje (de rest is al vertrokken uit huis).
Huisdieren : Nee, nooit gehad.
Burgerlijke staat : Nee, ik hou van variatie (casanova)
Hobby’s : Stappen, chillen, voetbal, tennis en tafeltennis.
Favoriete boek : Sjors en Sjimmie
Favoriete Internetsite : http://start.at/toekomst
Favoriete kinderboek : Pablo, op zoek naar zijn vader.
Lid van de Toekomst : In totaal ongeveer 5 jaar.
Tafeltennist sinds : April ’93.
Favoriete speler : Imad Moukaddim
Favoriete jeugdspeler : Guido van Zwieten
Favoriete jeugdspeelster : Marlies Fleming
Wil later worden : Koning (de baas spelen over iedereen)
Beste karaktereigenschap : Ben relaxed, en niet snel boos.
Slechtste karaktertrek : Mmmh, heb ik die wel????

  De voorzichtige conclusie: Arrogant???
Lekkerste eten : Pstilla (Marokkaans gerecht)
Minst lekkere eten : Spruitjes
Voorkeursdrank : Sinas
Afkeursdrank : Bier
Mogen me wakker maken : Voor een lekker chickie.
Kijkt graag naar : Zie vorige vraag.
Heeft een hekel aan : Mensen die snel boos/chagerijnig zijn.
Ambities bij de Toekomst : Landelijk C halen.
Ambities algemeen : Mijn HBO-diploma halen, een leipe bak en een lekker chickie.
Wereld over 100 jaar : 7 generaties Moukaddim.
Wens/Droom : Profvoetballer worden.
Wijze raad van Moukaddim : Mooi zijn heeft niet altijd zijn voordelen.
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Verslag scholierentoernooi 2000 (1)

Op donderdag 28 en vrijdag 29 decem-
ber 2000 vond het jaarlijkse scholieren-

toernooi plaats. Oorspronkelijk hadden we
hiervoor 1 dag uitgetrokken. Toen Henk
Emsbroek en Wim Voelman alle inschrijvin-
gen binnen hadden, bleken dit er liefst 144
te zijn. Daarmee waren we uiteraard blij ver-
rast, maar ook duidelijk was dat dit op één
dag nooit te organiseren is. Derhalve wer-
den er heel snel maatregelen genomen om
er een tweede dag bij te nemen. De beide
commissies die dit evenement organiseren
gingen heel snel maatregen treffen om de
organisatie te spreiden over twee dagen. De
schooltafeltennis commissie ging opnieuw
alle scholen langs om die te informeren over
de gewijzigde opzet, de jeugdcommissie
deed dat door alle medewerkers, en dat wa-
ren er erg veel, zo gek te krijgen dat die ook
nog een tweede vrije dag wilden opofferen
aan dit toernooi. Dat lukte wonderwel. Daar-
bij ging het wel om ongeveer 25 vrijwilligers
die bijna allemaal 2 dagen in de weer zijn
geweest om dit toernooi tot een goed einde
te brengen.

Dag 1: groep 5 en 8
Op de eerste dag kwamen de groepen 5 en
8 in actie. In totaal ging het hier om 53 kinde-
ren. Omdat er altijd wel een aantal kinderen
wegblijven zonder hiervan bericht te doen,
worden alle kinderen op het moment dat ze
de hal betreden opnieuw ingeschreven.
Geen eenvoudige klus, bij de eersten gaat
dat nog wel, later worden dat er meer en meer
en stijgt het aantal decibellen dat door de kin-
deren wordt geproduceerd bijna boven het
niveau waarbij het verplicht is gehoor-
bescherming te dragen. En in die herrie de-
den Wim Voelman en Ellen Simmelink ver-
woede pogingen om de goede namen op
papier te krijgen. Cruciaal werk, omdat we
de namen nodig hadden bij de poule-inde-
ling en bij het maken van de oorkondes,
waarbij Marcel Snijder zich twee dagen in
heeft gespannen, Hij maakte alle oorkondes
op naam en heeft ook nog een schitterende

lay-out ontworpen. Toen iedereen eenmaal
aan het spelen was, liep alles op rolletjes.
We hadden voor een iets andere opzet ge-
kozen ten aanzien van de begeleiding. In het
verleden maakten we gebruik van tellers. De
meeste kinderen weten te weinig van tafel-
tennis om zelf te kunnen tellen. Dat deden
dan onze medewerkers. Nu hadden we ze
allemaal leider gemaakt, waarbij ze verant-
woordelijk waren voor alles wat er door hun
groepje (poule) gebeurde. En zo gebeurde
het dat de kinderen groepsgewijs ranja gin-
gen drinken, onder aanvoering van hun lei-
der, en ook altijd in de buurt vertoefden van
hun leider. Die leiders voelden zich op hun
beurt heel verantwoordelijk voor alles wat er
in hun poule gebeurde. Ze zorgden ervoor
dat de poulebriefjes perfect werden ingevuld,
er bij toerbeurt ranja werd gedronken, kin-
deren steeds tijdig aanwezig waren, en de
kinderen kregen niet de kans om in de kleed-
kamers of waar dan ook er een rotzooitje van
te maken. Dat alles maakte het toernooi voor
de toernooileiding een fluitje van een cent.
Hun enige zorg was om het toernooi voor
iedereen gelijktijdig te laten eindigen. Voor
de eerste dag lag de deadline op 15:30 uur
en dat haalden we. Alle groepen waren ge-
reed tussen 15:15 uur en 15:30 uur, precies
volgens schema. Want dat is ook een doel-
stelling, iedereen moet ongeveer tegelijk uit-
gespeeld zijn anders eindigt zo’n toernooi als
een nachtkaars.

Dag 2: groep 6 en 7
De tweede dag moesten de groepen 6 en 7
aantreden voor hun scholierentoernooi. Net
als de eerste dag ook nu weer vier groepen
omdat jongens en meisjes in verschillende
klassen uitkomen. Ook deze dag weer de-
zelfde werkwijze toegepast. Nadat de poules
waren ingedeeld en naar hun tafel waren
gebracht bleven er echter zo’n kleine 20 kin-
deren staan. Die kinderen hadden we niet
opgenoemd en bleken achteraf niet te zijn
ingeschreven bij het ontvangst. Zij waren
achterlangs gegaan, direct naar de kleedka-
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Verslag scholierentoernooi 2000 (2)

mer en ja, daar stonden we dus.
Alle 11 tafels waren ingedeeld, daar was niets
meer te verdienen. Toch de zaak snel opge-
lost en ook deze dag kwamen we dus tafels
tekort. Verrassend was het aantal deelne-
mers deze dag, het waren er 57 en dat was
bijna net zoveel als zich hadden opgegeven.
En zo konden we niet anders dan de beide
meisjespoules een tienkamp te laten spelen,
waarbij groep 7 ook nog eens moest begin-
nen op maar één tafel. Dat betekende veel
improviseren, ook nog een verhuizing er tus-
sendoor van tafel 11 naar de tafels 3 en 4,
wat het voordeel had dat we nu alle meisjes
in 1 vak hadden en die speelden ook alle-
maal nog een tienkamp. Dat was de groot-
ste zorg, de meisjes tijdig te laten eindigen
met hun tienkamp. Tegen 13:00 uur toch
maar besloten om uit beide meisjespoules 4
wedstrijden te laten spelen op de tafels 7 en
11. Maar dat kwam omdat het bij de jongens
veel sneller ging dan verwacht. Naar ver-
wachting zouden zij om 15:30 hun finalepoule
klaar moeten hebben, het zou echter 14:30
uur worden. Dat werd nu ook de nieuwe
deadline voor de meisjes, om de reeds ge-
noemde reden. Om die reden werd er dus
voor beide poules uitgeweken naar een
derde tafel. De leiders vervulde ook deze dag
weer uitstekend hun taak. Mede daardoor
hoefde de toernooileiding zich uitsluitend
bezig te houden met het bewaken van het
tijdschema en in tweede instantie het uitrei-
ken van de oorkondes aan die kinderen die
de finalepoule niet wisten te bereiken. En dat
lukte dus uitstekend.

Goede organisatie en samenwerking:
Zo sloten de schooltafeltennis commissie en
de jeugdcommissie het jaar 2000 af met een
heel geslaagd scholierentoernooi. Niet in de
laatste plaats dank zij een heel groot aantal
vrijwilligers. Het moeten er zo’n kleine dertig
geweest zijn. Teveel om ze hierbij allemaal
met naam te noemen. Ik wil het laten bij de
oudste (Marcel Theunissen) en de jongste
(Manon Gerritsen). En ook de inspanningen

van Marcel Snijder mogen niet onvermeld
worden gelaten, want hij was het die ons op
het laatste moment uit de brand hielp en twee
vrije dagen opofferde om alsnog de affiches
en de oorkondes te maken.

Maar nogmaals, dat geldt voor alle medewer-
kers. Zij hebben allemaal twee dagen door-
gebracht in wat we bij vlagen rustig een hek-
senketel mochten noemen. En dat deden ze
gemotiveerd en met zoveel plezier dat ik bijna
iedereen alweer voor volgend jaar mocht
noteren. En dat laat ik me geen twee keer
zeggen. Dus volgend jaar hoop ik weer op
jullie te mogen rekenen. Blijft er eigenlijk wat
het scholierentoernooi betreft maar één iets
te wensen over. En dat is dat we een aantal
van die enthousiaste kinderen binnenkort
kunnen verwelkomen bij onze club. Aan Ben
en Remy zal het niet liggen, die hebben er
voldoende geschouwd en gemotiveerd. De
kinderen hadden er best zin in. Hopelijk heb-
ben we binnenkort een probleem!

Albert ten Hoopen
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“Toekomst Moppers”

Een blondje belt haar vriend, met de mede-
deling dat ze een probleem heeft. “Wat is er
aan de hand?”, vraagt hij.
“Nou, ik heb een legpuzzel gekocht, maar ik
vind ‘m zo moeilijk. De stukjes passen totaal
niet en ik kan de randen ook al niet vinden.”
“Wat moet de puzzel voorstellen?”, vraagt hij.
“Een grote rode haan”, antwoordt ze. Hij be-
sluit even langs te gaan. Bij aankomst neemt
ze hem mee naar de keuken, waar de stuk-
jes op de tafel liggen uitgespreid.
Hij kijkt er even naar en zegt dan met een
diepe zucht:
“Nou, stop die
cornflakes maar
weer in de doos,
dan praten we er
niet meer over.”

De meester wil een grapje uithalen. “Ik zal
twee vragen stellen,” zegt hij, “als iemand de
eerste vraag raadt, hoeft hij de tweede vraag
niet te beantwoorden. Hoeveel haren heeft
een koe?”  Het is doodstil in de klas. Na lang
nadenken steekt Jantje zijn vinger omhoog.
Jantje zegt: “37.967.234 haren meester!”
”Hoe kom je daar nu bij?”, vraagt de mees-
ter verbaasd. ”Dat is vraag twee meester; die
hoef ik dus niet te beantwoorden!”

Marcel Snijder

Henk Angenent en Erik Hulsenbosch moe-
ten van hun coach naar Nederlandse les
om iets beter met elkaar te kunnen commu-
niceren. Op de les vraagt de leraar:
"Kennen jullie een moeilijk woord???" Henk:
"Eeeeeehhhhhhh... authentiek."
Leraar: "Heel goed Henk en jij Erik, weet jij
een moeilijk woord?" Erik:
"Eeeeehhhhhhhhhhhh... kritisch." "Heel goed
Erik!" "Maar vertel eens Erik wat
betekent kritisch???" Erik: "Dat benne van
die witte dinge waarmee ie op het
bord schrieft!"

Niels Sipman

Bij een houten bruggetje staat een bordje met
de tekst: “Maximaal 1 persoon.”

Vraag: Hoeveel personen kunnen er
overheen?

Antwoord: Twee personen, want een ge
waarschuwd persoon geldt voor

twee.

Henk Emsbroek

Twee dronken kerels zijn 's avonds laat op
weg naar huis en komen op de spoorrails
terecht. Ze kruipen over de bielzen verder.
"Jemig, wat een lange trap", zegt de een. "O,
maar ik hoor de lift al aankomen", zegt de
ander.

Mirko Egbers

Er staat een belg aan het loket bij een Ne-
derlandse bank. De Belg wil geld wisselen
maar krijgt het niet gedaan en gaat tekeer
tegen de bankbediende. De bankbediende
gaat op den duur maar naar de directeur en
die komt
direct.
Dan komt de directeur bij het loket: “Zegt u
maar wat het probleem is.” De Belg zegt: "Ik
vraag aan die bankbediende of hij ooit een
briefje van zeveneneenhalf had gezien."
"Nee." "Dan laat ik hem er één zien en dan
zegt hij dat het geen echte is."

Diep in een groot bos begint een klein schild-
padje in een boom te klimmen. Na úren be-
reikt het diertje de top. Vervolgens stort hij
zich, hevig met zijn voorpootjes wiekend,
naar beneden. Nadat hij van de landing is
bekomen, begint hij weer aan de lange klim
naar boven.
Halverwege de boom zitten twee vogels be-
langstellend toe te kijken. Tsjilpt de ene te-
gen de andere: "Lieverd, ik geloof dat het tijd
wordt om hem te vertellen dat hij geadop-
teerd is.”



Toekomst Meppers januari 2001

38

Clubkampioenschappen Jeugd

Op 16 december 2000 vonden er voor
de jeugd van de Toekomst de jaarlijkse

clubkampioenschappen plaats. ’s Ochtends
om 9:00 uur startte het toernooi met voor-
rondes, waarin de kinderen zich moesten
plaatsen voor de finalepoules. Er werd zeer
fanatiek gespeeld en tegen een uur of elf
werden de voorrondes afgerond.

Omdat de jeugd nu toch al behoorlijke trek
gekregen had, had de jeugdcommissie ge-
zorgd voor een heerlijke lunch. De jeugd
genoot dan ook van de heerlijke versnape-
ringen zoals een lekkere kroket.

Na deze lunch, kregen de kinderen nog even
de tijd om het eten te laten zakken en daarna
moesten ze toch echt aan de bak.
De jeugd moest zich nu dan ook waarma-
ken in de poules die ingedeeld waren naar
eigen sterkte. Vooral in de finale-poule werd
hard gestreden om de eretitel, ook omdat de
nummers 1 en 2 mee zouden mogen doen
aan de clubkampioenschappen voor de se-
nioren. Dit leverde dan ook soms verras-
sende uitslagen op.

Ook in de andere poules werd hard gestre-
den. En vooral in de poule, waarin werd ge-
streden tussen de plaatsen 6 t/m 10, bleef
het spannend tot het eind. Uiteindelijk moest
hier door onderlinge telling uitgemaakt wor-
den wie de winnaar van de poule werd.

Aan het eind van de dag kon er terug geke-
ken worden op een geslaagde dag.
De jeugdkampioen van deze dag was
Laurens Veltman, en hij mocht dan ook mee-
doen met de clubkampioenschappen voor de
jeugd. Ook mocht Guido van Zwieten deel-
nemen op zondag, omdat de nummers 2 en
3 op deze dag al een andere afspraak had-
den.

Ellen Simmelink

De einduitslag :

1. Laurens Veltman
2. Bram Ebskamp
3. Max Ebskamp
4. Guido van Zwieten
5. Wiebe Franssen
6. Emmy Pater
7. Thomas Huting
8. Johannes Osterloh
9. Ruben Hogevorst
10. Remy Grootjans
11.Sammy Abdelrahman
12. Guus Schutte
13. Siebe Fettelaar
14. Jos Goossens
15. Sander Huting
16. Nicky Grootjans
17. Rick Leussink
18. Maurice Wissink
19. Manon Gerritsen
20. Jelle Stokkink

clubkampioen Senioren en Jeugd
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Scholierentoernooi

Op donderdag 28 en vrijdag 29 decem-
ber werd het jaarlijkse scholieren-

toernooi door de schooltafeltennis commis-
sie en de jeugdcommissie georganiseerd. Dit
toernooi is in het leven geroepen om de
tafeltennissport en de club te promoten, in
de hoop hier enkele jeugdleden aan over te
houden.
Ook wordt er getracht om alle scholieren van
de groepen 5 t/m 8, uit de gemeente Lochem,
een leuke dag te bezorgen.

Door de enorme grote opgave, van 144
scholieren, werd er door de toernooileiding
besloten om dit toernooi over twee dagen uit
te smeren.
Uiteindelijk kwamen er op beide dagen maar
liefst 110 scholieren naar de tafeltennishal.
Vorig jaar lag dit aantal om en nabij de 60,
dus het is begrijpelijk dat beide commissies
ontzettend blij waren met de opkomst.

Wel moet gezegd worden dat dit toernooi zijn
succes ook te danken heeft aan de vele vrij-
willigers die zich op deze dagen ingezet heb-
ben. Zonder hen had het toernooi geen suc-
ces kunnen worden. Wij hopen dat er vol-
gend jaar ook weer een beroep op hen ge-
daan kan worden.

Dit scholierentoernooi heeft de Toekomst ook
weer publiciteit gegeven. De krantenknipsels
uit het Gelders Dagblad, de Extra en de
Kabelkrant zijn te bezichtigen op de website
(http://start.at/toekomst). De STTC en de
jeugdcommissie hopen door dit toernooi en
de publiciteit het aantal jeugdleden te zien
groeien.

Namens de jeugdcommissie en STTC,

Ellen Simmelink

Team-indelingen

Hieronder de (voorlopige) team-indelingen
voor het voorjaarsseizoen 2001. Door-

dat het eerste jeugdteam opgeheven is, heb-
ben we  helaas geen landelijke plaats meer.
Er is echter wel een welpenteam bij geko-
men, zodat het aantal teams hetzelfde is
gebleven.

Team 1: 1 e/2e klasse
Bram Ebskamp
Max Ebskamp
Guido van Zwieten

Team 2: 3 e/4e klasse
Emmy Pater
Jochem Beijer
Tomas Huting

Team 3: 5 e klasse
Maurice Wissink
Guus Schutte
Ruben Hogervorst

Team 4: welpen klasse
Siebe Fettelaar
Sander Huting
Marten Knot (res.)

Team 5: welpen klasse
Jos Goossens
Rick Leussink
Remy Grootjans (res.)

Voor team 1 en 2 is het nog niet zeker welke
klasse zijn gaan spelen. Ook zijn de coaches
voor alle teams momenteel nog niet definief
bekend.

Jaantje Fleming
wedstrijdsecretaris jeugd
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Volgende maand verwacht...

n De competitie-indelingen

n Het lang verwachte verslag van de globetrotters

n Stukje over parachutespringen van Alwin

n Verslag Enno Wijsbeek toernooi

n Verslag trainingsweekend

n Resultaten op de IJsselstreekkampioenschappen

n De eerste wedstrijdverslagen van de jeugd

n Een nieuwe adverteerder onder aan deze pagina

n Wellicht staat uw stukje in het volgende clubblad?

ik

tafeltennis
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