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Gegevens

Avondje stappen?

Financieel advies?

Nieuw materiaal?

Kopen of huren?

Dagelijks vers brood?

Informeer eerst bij onze
adverteerders!

De redactie heeft het afgelopen maand
veel werk verzet. Ditmaal niet alleen voor

dit clubblad, de nieuwsbrief en de website,
maar ook al voor het 50-jarig jubileumboek
welke we volgend jaar uit willen gaan bren-
gen. Als redactie zijn wij vorig jaar al gestart
met de werkzaamheden voor het jubileum-
boek (zie onder andere de oproepen in eer-
dere verschenen clubbladen), omdat wij dit
naast onze normale redactiewerkzaamheden
en in onze vrije tijd moeten doen. De bedoe-
ling is om het jubileumboek natuurlijk op 26
juni 2002 officieel te laten uitkomen. Maar
voordat het zover is moet er nog veel werk
verzet worden en de tijd is zo voorbij.

De redactie heeft de afgelopen maand twee
keer om de tafel gezeten in het verband met
het jubileumboek. Beide keren met een de-
legatie van het bestuur en beide keren (in
verband met de beschikbaarheid van
Jochem en Marcel Snijder) op de zondag-
middag, uitlopend tot in de vroege avond.
De eerste vergadering heeft niets concreets
opgeleverd, maar heeft de redactie een
boodschap aan het bestuur mee gegeven
waar ze de tweede keer op terug zouden
komen.
De tweede vergadering was veel concreter
en hier werd nader ingegaan op het budget
welke het bestuur (namens alle leden) glo-
baal ter beschikbaar kon stellen, de oplage
in welke het jubileumboek uitgebracht zal
worden en een indicatie voor wie het boek
bestemd zou zijn. De offertes die we inmid-
dels binnen hadden zijn behandeld.
Aangezien we nu van het bestuur de oplage
weten, de manier waarop het boek gedrukt
gaat worden en de keuze om geen kleuren-
pagina’s op te nemen zullen we nieuwe of-
fertes aan gaan vragen, waarmee Marcel
Theunissen en Jochem Veldmaat zich mee
zullen belasten. Jan Wissink is voor “ons”
inmiddels op pad gegaan om hier en daar
enkele sponsors te gaan zoeken.

Mirko Egbers
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Onze voorzitter, Chris Schuiling, heeft te
kennen gegeven  dat hij ingaande het

nieuwe seizoen, zal stoppen met zijn voor-
zitterschap van de vereniging. Omdat hij als
zelfstandig ondernemer zal starten ontbreekt
het hem dan aan de gewenste en benodigde
vrije tijd.

Jan Wissink stopt ook met onmiddellijke in-
gang als bestuurslid vanwege privé-
omstandigheden. Gelukkig zal hij wel op de
achtergrond werkzaam blijven met de finan-
ciële zaken van de club.
Het bestuur zit dus verlegen om nieuwe
bestuurskandidaten. Ben jij degene die ons
wil komen versterken? Het bestuur wacht
met spanning uw reactie af.

Omdat ons eerste herenteam voor het eerst
in de 1e divisie van de landelijke competitie
gaat uitkomen is het noodzakelijk, volgens
de regels van de N.T.T.B., dat de lichtsterkte
in onze zaal aan gepast moet worden. In
overleg met de firma Reerink en met de zeer
gewaardeerde medewerking van onze leden
Ben Jansen en Hans van der Lande is de
nieuwe verlichting inmiddels gerealiseerd.

Inmiddels zullen jullie al wel gemerkt hebben
dat de koffie in onze kantine beter van smaak
is dan voorheen. Dit komt niet door een nieuw
koffiemerk, maar door de aanschaf van
nieuwe kopjes en schotels. Tevens heeft
Chris Wenneker toegezegd dat hij bij de af-
wezigheid van Jan Bouwmeester zijn taak in
het kantinebeheer zal waarnemen.

Tenslotte wenst het bestuur iedereen veel
succes toe bij de start van de nieuwe com-
petitie. Zowel op landelijk als op afdelings-
niveau verwachten wij dat onze teams op een
sportieve en waardige wijze de kleuren van
onze club zullen hoog houden.

Namens het bestuur,

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

Februari 2001:

03 februari Voorronden Nederlandse Kampioenschappen B/C senioren
04 februari Kwalificatie Nederlandse Kampioenschappen A senioren
10 februari 3e ronde landelijke competitie senioren

Landelijk heren: De Toekomst 1 - Pecos 1(aanv. 17:00 uur)

17 februari Jeugdranglijsttoernooi C-licentie te Nijmegen
17 februari 4e ronde landelijke competitie senioren

Landelijk heren: De Toekomst 2 - De Veluwe 3 (aanv. 13:00 uur)
17 februari Filmavond jeugd (aanvang 19:45 uur, einde ± 22:00 uur)
18 februari Jeugdranglijsttoernooi B-licentie te Nijmegen

24 februari Inhaalronde landelijke competitie senioren
Landelijk dames: De Toekomst 1 - Wijhe 1 (aanv. 13:00 uur)
Afdeling heren: De Toekomst 3 - Holten 1 (aanv. 13:00 uur)
Landelijk heren: De Toekomst 1 - Kluis 1 (aanv. 17:00 uur)

24 februari Enno Wijsbeek toernooi bij G.S.V.A. te Amersfoort

Maart 2001:

03 maart Afdeling heren: De Toekomst 3 - Wijk 16 1 (aanv. 13:00 uur)

10 maart 5e ronde landelijke competitie senioren
Landelijk dames: De Toekomst 1 - Trias 1 (aanv. 13:00 uur)
Landelijk heren: De Toekomst 1 - Docos 1 (aanv. 17:00 uur)

11 maart Nationale Jeugdmeerkampen 1/4 finales te Haarlem

17 maart 6e ronde landelijke competitie senioren
Landelijk heren: De Toekomst 2 - Batfighters 1 (aanv. 13:00 uur)

18 maart Nationale B-meerkampen senioren
21 maart Dia-avond: “De vier jaargetijden” (aanv. 21:30 uur)

24 maart Enno Wijsbeek toernooi bij REVAS de Pepebus te Zwolle
24 maart 7e ronde landelijke competitie senioren

Landelijk dames: De Toekomst 1 - Hoonhorst 3 (aanv. 13:00 uur)
Afdeling heren: De Toekomst 3 - De Veluwe 4 (aanv. 13:00 uur)
Landelijk heren: De Toekomst 1 - Ankerstars 1 (aanv. 17:00 uur)

25 maart Darttoernooi tac-tics(aanv. 12:30 uur)

31 maart 8e ronde landelijke competitie senioren
Landelijk heren: De Toekomst 2 - De Brug 3 (aanv. 13:00 uur)
Afdeling heren: De Toekomst 3 - Smash ‘70 1 (aanv. 13:00 uur)
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Website De Toekomst

Op woensdag 24 januari 2001 was de dag
dat de website officieel precies 2 jaar

bestond! Voor degenen die de website vanaf
oprichting hebben meegemaakt, weten dat
er sindsdien vrijwel dagelijks gewerkt is aan
het verbeteren, uitbouwen en up-to-date hou-
den van de website. Het is dan ook geen
wonder dat de website inmiddels al uit meer
1100 pagina’s bestaat en dat het ongetwij-
feld de meest complete website van een
tafeltennisvereniging (uit Nederland) is. Ge-
lukkig wordt al dit werk niet voor niets gedaan.
De vereniging heeft er al meerdere malen
op diverse vlakken haar voordeel meege-
daan.
Daarnaast staat de website ook al bijna an-
derhalf jaar op de 1e plaats in de TTNL Top
10 en trekt de website elk seizoen meer be-
zoekers. Met momenteel een gemiddeld van
meer dan 30 hits per dag behoort de website
daarmee tevens tot de best bezochte
tafeltenniswebsites van Nederland.

Nieuwe Flash-intro voor de website
Afgelopen maand is gesleuteld aan een
nieuwe intro voor de website. De vorige ver-
sie was alweer enige tijd geleden in een op-
welling gemaakt, maar er is eigenlijk nooit tijd
gevonden om deze te verbeteren. Afgelopen
maand dus helemaal opnieuw begonnen en
het eerste deel van de nieuwe intro staat
online. Bij het opstarten van de website komt
men automatisch bij de intro terecht. Er wordt
waarschijnlijk nog een vervolg gemaakt.....

Nieuwe pagina’s
De laatste tijd proberen we de website weer
op alle fronten up-to-date te maken en daar-
naast ook nog eens fors uit te breiden. De

afgelopen maanden zijn er diverse nieuwe
pagina’s op de website verschenen en zo ook
weer afgelopen maand.

Ditmaal is er informatie en historie van de
clubkampioenschappen op de website ge-
zet. Naast de eerste algemene informatie
staan ook de clubkampioenen bij de jeugd
en senioren vermeld. Deze lijst loopt momen-
teel al terug tot 1984! Her en der ontbreken
nog wel gegevens, maar hier wordt nog aan
gewerkt. Van de laatste jaren staat zelfs de
gehele einduitslag online!
Het menu: “Internet-archief” —> “Club-
kampioenen”

Ook is er informatie over de indeling van de
landelijke teams op de website gezet. De lijst
van de teamsamenstellingen van de lande-
lijke teams bij de senioren en jeugd loopt te-
rug tot 1990. Voor zover het mogelijk is zal
de lijst nog met een verder verleden aange-
vuld worden.
Het menu: “De competitie” —> “Landelijke
teams”

Nieuwsbrieven
De redactie probeert altijd in de periode tus-
sen het uitkomen van de clubbladen een
nieuwsbrief uit te brengen.
De nieuwsbrief ligt altijd in de kantine, maar
er wordt ook een versie in pdf-formaat voor
op het internet gemaakt. De digitale versie
staat vaak dezelfde dag al op onze website.
Het menu: “Het clubblad” —> “Nieuwsbrief”

Jochem Veldmaat
Webmaster

http://start.at/toekomst

toekomst@bigfoot.com

url:

e-mail:
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Heuksken van Hendrik Jan

Hendrik Jan hef veur ut eerst in veer joar
weer e schaatst. Deur al die broeikas-

effectgeluuden was ik al bange dat ik de
schaatsen veur goed an de wilgen kon han-
gen.
Gelukkig had Koning Winter nog eets in petto
veur de liefhebbers. Noa witte kasdage noe
ok nog een betjen vreezend weer met as
hoogtepunt de opening van de iesbane.
Mor in die veer joar bun ik wal een betjen
strammer e word’n. Noe war’n de schaatsen
ok wal stomp en ut ies van mindere kwaliteit
mor even soepel ging ut allemoale net meer.
Nee dan geet taofeltennissen toch een stuk
makkelukker. En dat is mor good ok want de
competitie steet al weer veur de deure. Wie
heb ut dit joar weer neet gemakkeluk en ut
zal een helen heksentoer wor’n um dit joar
een gooi te meugen doan naor de titel.

Noe kump door bie dat wie Reint de eerste
twee wedstrieden mot missen want hee is
op wintersport.
Noe kunne wiele wal moeiluk goan doan en
proberen um van buuten af ene an te trek-
ken veur een paar wedstrieden, mor zo
gemakkeluk is dat neet. Dan moi toch al gauw
internationaal goan denken.
Beveurbeeld iemand uut Italië of Spanje.
De enigsten import Italiaan den ik kenne is
de Paus en at den net zo speult dan at e
proat dan loat e door mor blieven.
En ene uut Spanje? Den enigsten Spanjaard
den ik kenne is Sinterkloas en den trapt veur
een paar wedstrieden zienen stoomboot neet
an.

Wie heb in de personen van Johan Heijink
en Jan Bouwmeester een paar waardige ver-
vangers e vonden, die doot neet onder veur
de hier boven geneumde illustere figuren.

Noe heb ze veur een paar weekke mien
vrouwe ziene fietse af e stollen, bie ut station
in Reurle.
Heb wie vieftien joar op van die olde plodden
e fietst, heb wiele sinds een halfjoar een paar

goeie fietsen en dan heijt gedonder.
H.J. ’s avunds in ut donkeer oaveral rond
jagen of der een of andere klo……..  met
miene vrouw ziene fietse an’t rondkneuren
is.
Op een gegeven moment zag ik bie de karke
een paar figuren stoan met allemoale van die
fietstassen achterop. Ik rie der met een auto
noar too en stoppe noast zo’n snuiter. Ik drei
ut raam noar beneden.
En wat dacht ie. De verkeerde fietstassen zat-
ten der op. Den ziet wie dus nooit meer
terugge.

Iederene veulle plezeer disse competitie en
aj gekke kapriolen uut haalt kom ie vanzelf
in ut clubblad.

Groeten van,

 H.J. en ziene vrouw en kinder

P.S. Aj nog argens een nieuwe fietse in de
sloot ziet liggen, bel mien effen.
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Wist u dat...

Bep laatst toen het zo gevroren had, is wezen schaatsen op Roowinkel in Laren, dit een erg
mooie schaatsbaan is, er is alleen een nadeel, vier jaar geleden is Toos daar tijdens het
schaatsen gevallen en sindsdien zit er een grote deuk in het ijs.

we bij onze aangepaste tafeltennisafdeling een nieuw lid erbij hebben, te weten; Ria
Scheggetman en dat ze heel goed kan tafeltennissen en ook nog eens uit Laren komt, er
volgens Bep alleen maar goed volk uit Laren komt, Lienke het hier niet mee eens is.

we ons afvragen wat Bennie Wijnhoud toch in de hal doet met dat schepnet, is hij aan
het oefenen voor het wadvissen?? Maar naar even geïnformeerd te hebben voor u blijkt
dat hij niet op het droge aan het vissen is, maar dat hij zo de balletjes opraapt en dat gaat
volgens hem heel gemakkelijk zo.

Ria Albers met haar twee honden in de hal kwam en even iets aan Harry moest vragen, ze
toen aan Bep vroeg of die de honden even vast wou houden, ze dit beter niet had kunnen
doen, want Bep probeerde meteen die honden te verkopen aan elke voorbijganger, en dit
zelfs nog leek te lukken ook, voor maar ƒ100,-.
Bep toen later wel een probleem had, daar de nieuwe eigenaar Ferdie steeds bij Bep kwam
vragen naar zijn honden, die ondertussen alweer met Ria naar huis waren.
Bep toen steeds aan Harry zijn hoofd zeurde of hij die honden niet even thuis op kon halen.
Want zaken zijn zaken, nietwaar!

we ons jaarlijks Enno Wijsbeek Toernooi weer hebben gehad, dit altijd een heel gezellig en
sportief evenement is, zo ook deze zaterdag een aardig voorval, welke we hier voor u
zullen opschrijven: er was iemand van de tegenpartij die naar de wc moest maar de deur
niet op slot durfde te doen, toen had deze mevrouw aan Claske Harmsen gevraagd of zij
voor de deur wou gaan staan, en zo gebeurde het dat Bep vroeg aan Claske wat ze toch
eigenlijk aan het doen was, nou zei Claske “de blinde helpt de lamme”, Bep vond dit zo’n
mooie opmerking dat mensen zoals Claske ondanks hun handicap zo positief blijven en er
zelfs grappen over kunnen maken. Dat maakt zo’n dag en het omgaan met deze mensen
zo gezellig.

Tot de volgende keer!

Groetjes van,

Bep en Toos

•

•

•

•

•

•

•

ik

tafeltennis
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De duo-sprong (1)

Een droom werd werkelijkheid

Dinsdag 1 augustus 2000 ging het gebeu-
ren. Dan zal Alwin de “sprong” maken.

Maar voordat het zover was ging er nog wel
het één en ander aan vooraf.

Nadat een groep bewoners en verzorgsters/
vrijwilligsters van Anke Marjolein het vliegveld
Teuge hadden bezocht met een soort rond-
leiding, had Alwin besloten om een para-
chutesprong (duo-sprong) te maken. Hij wist
het zeker, als het kon meteen al wel.
Dit is niet gebeurd omdat de anderen het
beter leek om het o.a. eerst met de ouders
te overleggen.
Toen deze het hoorden was hun eerste
reactie:”Jonge jij hebt oe de kop toch niet gek
loaten maoken deur de andern.” Maar hij
hield vol dat het zijn eigen wens was.
Toen “de olden” het goed vonden werd “de
procedure” in werking gezet. Na een afspraak
met Teuge moest een ervaren parachutist be-
oordelen of hij de sprong met Alwin aan-
durfde. Daarom moesten we eerst naar

Teuge voor een test. Dit was wel spannend
en geloof maar dat Alwin “de bokse beven”
maar gelukkig, men durfde het aan, mits
Alwin zijn handen een minuut lang vast kon
houden voor de borst. Vanaf toen deed hij
bijna niets anders dan dag en nacht oefe-
nen.

Het laatste struikelblok, wat in de luchtvaart
nog steeds een grote rol speelt, was het weer.
We volgden de weerberichten op langere
termijn, maar hier werden we ook niet veel
wijzer van. John Bernard en Diana Woei ble-
ken niet erg betrouwbaar.
Maar dinsdag 1 augustus ging het dan, na
een laatste telefoontje met Teuge, gebeuren.
Omdat een heleboel mensen hadden laten
weten dat ze dit graag wilden zien werd er
links en rechts nog even opgebeld. Er waren
‘s middags een heleboel supporters op het
vliegveld. Al die belangstelling vond Alwin
prachtig. Ook de aanwezigheid van de fam.
Schriever vonden wij knap en was boven-
dien handig omdat zij de plek van de landing
wisten.

Aktiefoto van Alwins parachutesprong (duo-sprong). Ieder ander persoon doet het in zijn broek,
maar Alwin kan er zelfs bij lachen, red.
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De duo-sprong (2)

De populariteit van gedichten en
Valentijnskaarten gaat ver terug in de

middeleeuwen. Destijds zongen verliefden
hun tekst nog, om indruk te maken op de
uitverkorene. Sinds 1400 werden er ook ge-
schreven kaarten verstuurd. De oudste
Valentijnskaart die nog bestaat is gemaakt
in de jaren 1400 en is te vinden in het British
Museum. In Europa werd er niet zoveel ge-
daan aan het geven van cadeaus. In plaats
daarvan waren er de geschreven kaarten.
Vooral in Engeland waren deze kaarten erg
populair. De vroege kaarten werden door ie-
dereen met de hand gemaakt van gekleurd
papier met waterverf en gekleurde inkt.

Vanaf 1800 worden de kaarten in een fabriek
geproduceerd. De eerste van deze kaarten
waren zwart met witte tekeningen, geverfd
door fabrieksarbeiders. Vanaf het einde van
1800 werden de kaarten alleen nog maar
machinaal in de fabriek gemaakt.

Nederland begon pas vrij laat met de traditie
van de Valentijnskaarten. Dat was vreemd,
want in de omringende landen was het al veel
langer een veel voorkomend fenomeen. Pas
zo’n tien jaar geleden werd het ook hier een
echte traditie. Nu worden er ieder jaar mil-
joenen kaarten per post verstuurd. Ook wor-
den er steeds meer presentjes gegeven.
Sinds een aantal jaar wordt er ook gebruik
gemaakt van de mogelijkheid om via e-mail
kaarten, bloemen en inmiddels zelfs zoenen
te versturen.

Hoewel de Valentijnskaarten oorspronkelijk
anoniem verstuurd worden, zetten steeds
meer mensen de afzender er op. Het komt
dan ook minder voor dat mensen in raadse-
len gehuld blijven van wie die Valentijnskaart
nu toch komt. Bovendien is het tegenwoor-
dig niet meer een gelegenheid exclusief voor
verliefde mensen. Iedereen die op een of
andere manier van elkaar houdt, kan elkaar
een kaartje sturen met Valentijnsdag. Er
worden nu dus ook veel kaarten verstuurd
om iemand te laten merken hoe blij ze zijn
met de vriendschap die ze hebben.

Het duurden nog wel enkele uren voordat
Alwin aan de beurt was, maar het weer was
prima en er was veel te zien op het vlieg-
veld. Eindelijk kwam dhr. J. Beumer (de man
van de duo-sprong) ons ophalen.
De riemen etc. werden omgedaan en men
ging het vliegtuig in.
Er was ook een cameraman bij die mee-
sprong en alles filmde.
Dit lijkt ons niet de makkelijkste manier op
opnames te maken, maar later zou blijken
dat dit goed gelukt was. Zelfs de sprong en
de vrije val uit de vliegtuig.
Toen het vliegtuig opsteeg reden wij met z’n
allen naar de plek waar de parachutisten
zouden landen.
Het vliegtuig zat zo hoog boven de wolken
dat we het “eruit springen” niet zagen, maar
naderhand op de video en foto’s was het
prachtig te zien. Toen de parachute waar
Alwin aan hing te herkennen was lieten de
supporters van Anke Marjolein dit luid en
duidelijk horen. Hierna volgde een perfecte
landing, precies in de “grindbak”, en haalden
we opgelucht adem.
Alwin vond het grandioos en wil wat hem
betreft binnenkort nog wel een keer. De kos-
ten vindt hij maar bijzaak. Het is alleen jam-
mer dat ze daar in Teuge er anders over den-
ken.

Het was in elk geval een geweldige beleve-
nis en alle supporters bedankt voor de mo-
rele steun.

Groetend,

Alwin en familie

Valentijnskaarten
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competitie-indeling senioren

1e klasse-B
De Brug 3
De Toekomst 3
De Toekomst 5
De Veluwe 4
Holten 1
Wijk 16 1

3e klasse-B
De Brug 8
De Toekomst 10
De Veluwe 9
Swift 8
Ugchelen 1
ZTTC 1

4e klasse-F
ABS 3
De Toekomst 13
DSC 2
DTTC 2
Overa 2
SSVZ 1

5e klasse-F
De Toekomst 18
Gelvandria 12
Gorssel 3
Shot '78
Swift 19
WSV 5

6e klasse-E
ABS 5
De Toekomst 20
MTC 8
Wijk 16 11
WSV 6

1e divisie groep 2
Docos 1
Kluis 1
Ankerstars 2
Arboned/Westa 2
Pecos 1
De Toekomst 1

2e klasse-C
De Brug 4
De Toekomst 6
MTC 2
Olst 3
Trias 1
Wijk 16 2

3e klasse-C
De Lieverdjes 4
De Spinners 2
De Toekomst 9
Gelvandria 2
Swift 6
WSV 1

4e klasse-K
De Brug 15
De Toekomst 14
DTTC 4
ETTV 3
Gelvandria 6
Swift 11

5e klasse-K
De Toekomst 17
DTTC 6
MTC 5
Olst 7
Trias 14

4e divisie groep 2
GTTC Groningen 1
De Toekomst 2
Smash (H) 1
De Veluwe 2
Batfighters 1
Effect '74 2

2e klasse-D
De Toekomst 7
MTC 1
Olst 2
Swift 2
Torenstad 1
Trias 3

3e klasse-D
De Brug 7
De Toekomst 12
De Veluwe 7
DSC 1
Shot '78 2
Trias 8

4e klasse-L
ABS 2
De Toekomst 15
DTTC 3
Humanitas 1
SSVZ 2
Swift 13

5e klasse-L
De Toekomst 19
DSC 3
DTTC 7
Overa 4
Smash '82 2
Swift 17

1e klasse-A
De Toekomst 4
De Spinners 1
De Brug 2
De Lieverdjes 1
De Veluwe 5
Swift 1

3e klasse-A
ABS 1
De Toekomst 11
ETTV 1
Gelvandria 4
Swift 4
WSV 3

3e klasse-H
De Toekomst 8
Holten 2
MTC 3
Swift 5
Torenstad 3
WSV 2

5e klasse-D
De Toekomst 16
DSC 4
MTC 6
Olst 6
Overa 3
Torenstad 7

6e klasse-A
De Toekomst 21
Gastec 4
Gelvandria 15
Gorssel 4
MTC 9
Swift 20

4e divisie groep 1 (dames)
Trias 1
De Toekomst 1
Hoonhorst 3
Swift (D) 2
Wijhe 1

Hier is een overzicht van de competitie-indeling van de se-
nioren. Belangrijke wijzigingen zijn er bij de aanvangstijden

van de landelijke competitiewedstrijden en jeugd, nl:
- Heren 1 begint om 17:00 uur;
- Heren 2 en 3, Dames 1 en de jeugd beginnen om 13:00 uur
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Tafeltennis-poëzie

Over een jaar

Over een jaar gaat het gebeuren
Over een jaar zijn we ervoor klaar

Over een jaar wordt een hoofdstuk van een boek gesloten
Over een jaar bestaat L.T.T.C. De Toekomst 50 jaar

Mirko Egbers

Even ontspannen

Ga elke wedstrijd steeds beginnen,
met de inzet om te winnen.

Maar vaak is het in de sport,
dat je overwonnen wordt.

Het is dus zaak om ook te leren,
dit sportief te accepteren.

Ano Niem

Staatie links

Staatie links
Gaak rechts
staatie rechts

gaak links
issie moe

kies ik midden
slaattie naast

Willem H.

Tafeltennissen bij De Toekomst,

meer dan een sport...
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Adverteerder in de schijnwerper

Deze keer in "Adverteerder in de schijnwerper" café La Touche. Dit is een leuke gelegen-
heid om de overname van het café van Jan en Bea Janssen door Bert van Tuijl en Martine

Klein Wassink een keer te noemen. De hoop om het caféleven in Lochem nieuw en jong leven
in te blazen is hierdoor ook op hun gevestigd.

Het pand dateert uit circa 1880. Door de hoge leeftijd
is de vormgeving zeer karakterestiek. Het pand is ge-
legen aan de Oosterwal te Lochem. Het heeft al voor
verschillende doeleinden gediend. Het was eerst een
handwerkwinkel van de dames Hiestand, daarna was
het een makelaarshuis van Hoge Raad en daarna,
inmiddels alweer 19 jaar geleden, werd het café La
Touche.
De naam La touche betekent "de aanraking". De eer-
ste eigenaars van het café hebben deze naam geno-
men omdat ze dit café een middelpunt vonden voor
mensen ontmoeten, praten en gezellig samenzijn.

De vorige eigenaars hebben er 14½ jaar op gezeten
en op 28 december 2000 jl. is de zaak overgegaan
naar Martine en Bert. Bert (29) was voorheen werk-
zaam als kok bij Pinôt en heeft daar zijn baan opge-
zegd om samen met zijn vriendin Martine het café te
runnen. Martine (28)  is begonnen bij HCR "De Exelse
Molen", toen bij café Pasman, daarna samen met Bert bij "Het Station" en is toen op 9 septem-
ber 1999 begonnen als barmedewerkster bij La Touche.

Het café is fris gestart. De hele zaak is
leeg gehaald en er is hard gewerkt om
alles nog voor de opening van  5 januari
jl. klaar te krijgen. De muren hebben
weer een fris verfje en de inrichting en
accessoires zijn naar eigen smaak en
stijl gekozen en geplaatst. Een opmer-
kelijk item in het café zijn ook de thea-
ter/schouwburg klapstoelen. Deze stoe-
len zijn door de vorige eigenaars gekocht
in Nederland, maar naar alle waarschijn-
lijkheid zijn ze afkomstig uit Oost-Duits-
land. Deze stoelen benadrukken de ge-
zellige en warme sfeer in het café.
U bent doordeweeks welkom van 16:00
tot 1:00 uur en op vrijdag en zaterdag
van 16:00 tot 2:00 uur.
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Aankondiging (Dia-avond)

21 maart 2001
organiseert de recreantencommissie een

De presentatie wordt verzorgd door dhr. W. Kok

Aanvang: 21:30 uur

Ieder is van harte welkom

Thema: De vier jaargetijden
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Enno Wijsbeek

Op zaterdag 20 Januari 2001 ging voor
de 20e keer het Enno Wijsbeek Toer-

nooi van start. De Toekomst deed met 3
teams mee.

Net als nieuweling binnen bij De Toekomst
sta je dan gepland als reserve. Op de
trainingsavond, de woensdagavond was ik
nog maar net 2 maal geweest. Op de 2e

avond werd meteen al duidelijk dat ik waar-
schijnlijk zaterdag 20 januari wel zou spelen.
De man van Marina was wegens rugpro-
blemen niet in staat een hele wedstrijd te
spelen. Zo kan het dan gebeuren dat je als
tafeltennissmurf meteen aan de bak moet.
Wel is  mijn eerste ervaring met de tafelten-
nisclub “De Toekomst” goed. Helaas heb ik
de strijd van afgelopen zaterdag niet kunnen
winnen.
Mijn eerste strijd was zaterdag tegen “De Toe-
komst 3” daarvan heb ik bij Wilco de strijd
verloren. De dubbel hebben we echter wel
gewonnen. Daarna ging de strijd verder te-
gen GSVA 5 uit Amersfoort. Ook hier bleken
wij van “De Toekomst 2” niet sterk genoeg,
al hebben zowel Marina als ik gespeeld voor
wat we waard waren. Maar zoals vaker ge-
zegd “meedoen is belangrijker dan winnen”.
De ruimte in de kantine was zaterdag wat
krap, maar gelukkig had de zaal veel ruimte
over. Ook geef ik graag mijn complimenten
aan een ieder die zich op een zaterdag als
deze, als vrijwilliger beschikbaar stelt. Want
zonder al deze vrijwilligers is er dus geen
tafeltennistoernooi als deze mogelijk.

Ria Scheggetman
Laren (GLD)

Mededeling

Graag zal ik het volgende onder ieders
aandacht willen brengen. Het schijnt dat

de witte gatenballen waar gehandicapten
woensdag ‘s avonds mee spelen ook voor
andere doeleinden wordt gebruikt. Dit is ech-
ter niet de bedoeling. De ballen zijn eigen-
dom van de gehandicapten en alleen be-
doeld om er schuiftafeltennis mee te spelen.
Ik heb namelijk pas nog twee ballen weg
moeten doen, omdat er scheuren inzaten. En
dat komt echt niet van het slaan, want deze
ballen gaan jaren mee. In aanschaf zijn ze
niet goedkoop.
Dus laat ze a.u.b. in onze eigen paarse ton
zitten die in de kast in het werkhok staat.
Bij voor baat dank hiervoor.

Namens de commisie,

Erna Eilers

Attentie, attentie!

Wanneer mensen copy inleveren ten be-
hoeve van het clubblad zouden we

graag zien dat de naam van degene die het
inlevert vermeld staat op dat wat men inle-
vert. Wanneer het materiaal afkomstig is van
een anders blad, willen we graag dat de bron-
vermelding hierbij staat.
Deze maand lag er ook weer iets in de copy-
bus wat overgenomen is van een ander blad.
Het verhaal gaat over vroege vogels en
nachtbrakers. Dit stukje kunnen we echter
niet plaatsen zonder bronvermelding. Wil die-
gene die dit heeft ingezonden zich daarom
s.v.p. melden bij de redactie. Bij voorbaat
dank.

Mirko Egbers
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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

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:

G. Nass (Gerda)
Rembrandtlaan 53
7242 DB Lochem
0573-256284
15-01-1946

J. Wenneker (Jasper)
Prins Clauslaan 83
7242 GN Lochem
0573-256260
08-06-1972

per 01-02-2001:

J. Huijbregts (Jenny)
Landsteinerweg 2
7242 HZ Lochem
0573-257814
07-08-1959

R.M. Scheggetman (Ria)
Deventerweg 60a
7245 PK Laren (Gld)
0573-402408
10-07-1970

B.H.G. Broekhuis (Bart)
D. t. B. Huininkweg 18
7241 HV Lochem
0573-257096
15-07-1992

Senioren:

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

Maart:

A.S.G.G. Arts 05-03
J. Elshof 07-03
A. Horstman 09-03
J.T. Appelo 13-03
W.J. Klein Baltink 15-03
C.S. Nijenhuis 16-03
J. Koert 19-03
W.J. Voelman 19-03
D.J. Vries, de 27-03
K. Nengerman 31-03

Jeugd:

Februari:

M. Stokkink 09-02

Maart:

J. Eggink 12-03
R. Wesseldijk 12-03
M. Gerritsen 17-03
S.P.G. Fettelaar 26-03
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Aankondiging (Int. tafeltennistoernooi)
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dan toch kenmerkend? Is dan toch die
gourmetavond de ‘jus’ van het weekend? Ik
denk dat je gelijk had Mirko, toen jij het week-
end met de titel boven dit stukje samenvatte.
Het is toch de sfeer en de gezelligheid die
bepaalt of het weekend al of niet slaagt. En
ik moet eerlijk zeggen, aan sfeer en gezellig-
heid tot nu toe geen gebrek bij De Toekomst!

Maar goed, een mooie gelegenheid dus om
mijn mede clubgenoten eens wat beter te
leren kennen. En eerlijk gezegd, ik heb het
gevoel dat dat al aardig begint te lukken. Mis-
schien is het wel aardig als ik mijn beeld van
de trainingsgroep eens met u deel. Weet u
ook weer wie er ook alweer in de selectie-
groep zitten. Ik zal mijn best doen een zo
duidelijk en objectief mogelijk beeld van de
groep te schetsen. Neemt u het mij niet kwa-
lijk indien hier en daar het beeld nog niet he-
lemaal compleet of enigszins subjectief is. Ik
ben natuurlijk pas enkele weken lid.

De deelnemers
De trainingsgroep dus. Om te beginnen stel
ik u een in vele opzichten opvallende ver-
schijning in het gezelschap voor. Niet alleen
vanwege het feit dat zij de enige deelne-
mende dame was in de trainingsgroep en
voor de opgave stond het zooitje mannelijk
ongeregeld enigszins in balans te houden.
Opvallend ook vanwege haar (tussen die
Lochemse bleekscheten) Curaçaobruine
huidskleur: Irene. Natuurlijk was ook Remi
deelnemer: vroeger het ‘enfant terrible’ van
tafeltennissend Oost Nederland, tegenwoor-
dig zeer serieus bezig met zijn sport en ope-
rerend als ‘geestelijk vader’ van de trainings-
groep. Remi is overigens psycholoog / psy-
chiater in spé (ach, bij de loodgieter lekt de
kraan ook). Neemt u bij behoefte aan gees-
telijke bijstand gerust contact met Remie op.
In de Jan Wissinkhal vindt u één van zijn 12
telefoonnummers. Dan Erik: op zaterdag-
ochtend herkenbaar aan zijn rode shirts, op
zaterdagmiddag herkenbaar aan zijn rode
shirts, en op zondag (gehele dag) aan zijn

Verslag trainingsweekend 6/7 januari (1)

........Lunch met soep en kroketten,
gourmetavond, cola-vieux........

Zo laat zich het trainingsweekend dat af-
gelopen 6 en 7 januari plaatsvond door

een enkeling samenvatten. Maar eerlijk ge-
zegd zouden kreten als ‘liters zweet’, ‘zware
trainingsuren’, ‘spierpijn’ en ‘dozen vol AA-
drank’ het trainingskamp meer recht aan
doen. Want zwaar was het (en dan bedoe-
len we niet de gourmetmaaltijd, waarvoor
bedankt Chris!).

Eerlijk gezegd mocht het ook wel een beetje
zwaar zijn. De ambities van ‘ons kluppie’ - ik
moet er nog even aan wennen, maar het
bevalt goed - zijn natuurlijk niet mis. Sinds
tijden weer een damesteam dat zich richt op
de bovenste plaatsen in de 4e divisie. Een 2e

herenteam dat zich ten doel heeft gesteld de
1e plaats te veroveren in de 4e divisie. En een
1e herenteam dat handhaving in de 1e divisie
als uitgangspunt heeft genomen. Met andere
woorden: de doelen zijn scherp gesteld en
enige trainingsarbeid is derhalve geen ver-
spilde energie.

Een trainingskamp dus...
...en wat voor een! Gasttrainer Luc Jansen
(voormalig bondscoach) was uitgenodigd om
het trainingskamp te verzorgen. Diverse gast-
spelers namen deel, waaronder de Treffers
uit Arnhem die dit seizoen in de eredivisie
uitkomen, Branderstad uit Schiedam, een 1e

divisie team, en Frank Billius (eigenaar van
de TT-winkel in Utrecht). Hoog niveau dus,
en veel trainingsuren. Zowel op zaterdag als
op zondag werd getraind van 10:00 tot 13:00
uur en 14:30 tot 17:00 uur.

Jus
Trainen, trainen en nog eens trainen. Daar
zou ik nog veel over kunnen vertellen, maar
tijdens het schrijven van dit stukje komt in
mijn herinnering steeds meer die ‘andere
kant’ van het trainingsweekend naar boven.
Waren die uitermate goed verzorgde lunches
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Verslag trainingsweekend 6/7 januari (2)

rode shirts. Wat zou eigenlijk de lievelingskleur van Erik zijn? Ook Imad (spreek uit: Hghhaiemãt)
was van de partij: ons jonge enigszins narcistische doch veelbelovende en nooit chagrijnige
talent. Natuurlijk was ook Collin present. Als u zich afvraagt waar die verassend leuke cd’s bij
de stereo toch vandaan komen .... bij deze. ’s Nachts na tweeën.....met de vlam in de pijp.....oh
oh Den Haag.......Collin weet wel wat goede muziek is. En dan niet te vergeten Gerlof, overge-
komen van het Twellose Trias. Bij zijn vorige club altijd vergeleken met een tweetal beroemd-
heden: het balgevoel van John McEnroe, de fysieke conditie van Maradonna (niet toen maar
nu).

Helaas kon Maarten vanwege zijn blessure niet van de partij zijn. Ook andere ‘vaste waarden’
uit de selectie, zoals Marlies, Paul, ‘Herman’, Wiebe, Tom, ...etc waren dit keer niet als deelne-
mer van de partij.

U begrijpt, ik heb mijn nieuwe clubgenoten al aardig leren kennen. En dan vergeet ik eigenlijk
nog de belangrijkste te noemen: de organisatie van het trainingsweekend: Jaantje, Albert (Ab)
en Bennie. Daarnaast nog andere ‘kurken’ waarop zover ik kan inschatten De Toekomst lijkt te
drijven: Onze webmaster Jochem, Mirko, Chris ... en anderen (sorry dat ik jullie niet noem).

Kortom....
Al met al een uitermate geslaagd weekend. Voor mij persoonlijk niet alleen nuttig voor al die
trainingsuren, maar tevens een impuls voor de verdere voorbereiding en een mooie kans mijn
mede clubgenoten wat beter te leren kennen. Een groot succes dus en zeker voor herhaling
vatbaar! En dat, want dat mag toch wel even worden gezegd, dankzij de uitstekende organisa-
tie. Mensen bedankt!

Rogier Gerritsen

Gezellig met zijn allen lunchen na het ochtendgedeelte van de eerste trainingsdag, red.
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Uit het leven gegrepen

Het is economisch onverantwoord vroeger naar bed te gaan om kaarsen te sparen, als het
resultaat een tweeling is. (China)

Geld alleen maakt niet gelukkig. Je hebt ook aandelen, obligaties, goud en onroerend goed
nodig. (Danny Kay)

De decors van het stuk waren prachtig, maar de acteurs gingen er voor staan. (A. Woolcrott)

Trouw niet om het geld, je kunt het goedkoper lenen. (Schotland)

Jongelui denken tegenwoordig dat geld alles is in het leven, als ze ouder worden weten ze het
zeker. (Oscar Wilde)

Mensen die klagen over belastingen kun je indelen in twee groepen: mannen en vrouwen. (W.
van Broeckhoven)

Bij een belastingaangifte is vergissen wenselijk. (Been)

Alimentatie is de levenslange straf op het niet plegen van een moord. (A. Pola)

Het probleem bij het joggen is dat je pas merkt dat je niet in vorm bent als het te ver is om terug
te keren. (Franklin P. Jones)

Hoe lang een minuut duurt hangt er van af aan welke kant van de deur van het toilet je bent.
(Balance)

Zuinigheid is een grote bron van inkomen. (Cicero)

Een compromis is een regeling waardoor mensen die niet kunnen krijgen wat ze willen berei-
ken, zorgen dat anderen dat ook niet krijgen.  (D.C.)

Een econoom is iemand die het beter weet dan een andere econoom. (M.Helder)

Koop nooit dingen met een handvat, want dat betekent werk. (N.N.)

Om een lening te krijgen moet je eerst bewijzen dat je er geen nodig hebt. (N.N.)

Een van de grootste mysteries van het familieleven is dat een niksnut van een schoonzoon
kan veranderen in de grootvader van het intelligentste kleinkind ter wereld. (L.A. Lopez Mayer)

U wordt beoordeeld naar uw daden en niet naar uw bedoelingen. U hebt misschien een hart
van goud, maar dat heeft een hardgekookt ei ook. (G.R.)

Mijn probleem ligt in het verzoenen van mijn brutogewoonten met mijn netto inkomen. (E.
Flynn)

Een schaduw maakt nog geen ober. (C. Buddingh)

Vooruitgang is: van twee oplossingen de andere kiezen. (P.Theys)

Dertig jaar heb ik me beziggehouden met de psychologie van de vrouw, maar er is één vraag
waarop ik nog geen antwoord heb gevonden: wat willen ze eigenlijk? (S. Freud)

Er zijn 7 manieren om warme voeten te krijgen in februari. Eén ervan is ze in de Caraïbische
zee onder te dompelen. Als je dit kan betalen, kan je de andere zes vergeten. (W. Sadgarden)

Het was een volmaakte zomerdag: de zon scheen, er stond een windje, de vogels zongen en
de grasmaaier was stuk. (J. D.)
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Dartmaniakken, het is weer zover!
Er komt weer een tac-tics-toernooi voor

 koppels. Er zijn leuke prijzen te winnen en het  barst
van de gezelligheid . Redenen genoeg om het niet te

missen.

Het toernooi wordt gehouden op zondag 25 maart

Aanvang 12:30 uur

Het toernooi is ook voor niet-leden, dus aanhang is
van harte welkom.

Het opgavenformulier en de spelregels hangen op de deur van de
bestuurskamer. Inschrijven kan t/m 23 maart.
Deelnamekosten: senioren ƒ 5,- per koppel

jeugd ƒ 3,- per koppel

De activiteitencommissie

Voor vragen: Marcel Snijder

Aankondiging (Darten: tac-tics)
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De Toekomst in China (1)

Op 5 december 2000 vond het vertrek plaats. Per auto vanuit Deventer via Zutphen, waar
Frans Helmich opgehaald werd,  gingen we op weg naar Emmerich. Hier stapten we op

de trein die ons rechtstreeks naar Frankfurt bracht. We waren daar ruimschoots op tijd en de
tijd die we over hadden doodden we met het rondkijken op het vliegveld en het naar binnen
werken van een paar biertjes met bockworst (voor alle zekerheid, want je weet nooit wanneer
we weer te eten zouden krijgen). Hierna gingen we inchecken en wachten we op het vertrek
van het vliegtuig. We hadden het vliegtuig al zien staan en dat zag er echt uit als een aange-
schoten Pekingeend, althans de buitenkant.

Het was een grote Boeing van de Chinese Airlines, waar ongeveer 450 personen in konden. Het
vliegtuig zou ons in één keer naar Peking brengen.
Toen we aan boord kwamen bleek het alras,dat we bijna het gehele toestel voor ons zelf had-
den. Na eerst keurig op de eigen plaatsen te hebben plaatsgenomen startte men met een
welkomstwoord en het “save your belts please”. Binnen no time zaten we boven Frankfurt. Het
was inmiddels 19:00 uur geworden. Het was erg fantastisch om de lichten van de steden onder
ons te zien. Ik had zelf nog nooit in zo’n toestel gevlogen en had zo mijn eigen gedachten over
het vliegen. Ik moet wel bekennen dat het tot nu toe erg mee viel en al snel wat meer praatjes
kreeg. Na ± 11/2 uur vliegen kregen we de eerste maaltijd voorgeschoteld. Deze smaakte prima
en na dit lekkers gingen de gordijntjes dicht.en de oogjes toe. Een ieder had toen al een “bed”
klaargemaakt. Het hele toestel was compleet bezet door 24 personen van ons reisgezelschap.
Er was dus voldoende plek over om languit op de stoelzittingen te gaan liggen. Na ± 6 uur
vliegen heb ik maar weer eens een blik naar buiten geworpen. Het was nog donker en ik zag
weinig stadslichten. We vlogen via Praag en Moskou richting Mongolië. Nou, om in Mongolië te
wonen leek ons niks. Er waren daar alleen maar bergen en heuvels. Zo nu en dan zagen we
een paar lichtjes van wat verdwaalde huizen. We vlogen op ± 10.000 meter hoogte en  het was
op die hoogte ongeveer –60 °C. Beneden lag veel sneeuw op de bergen. Toen het ochtend
begon te worden bevonden we ons nog steeds boven Mongolië. Wat een groot stuk land waar
niet te wonen is (volgens onze indruk dan). Het daglicht was plots daar en we hadden de eerste



februari 2001Toekomst Meppers

31

De Toekomst in China (2)

lijnen van China al zien. Na 10 uur vliegen werd de landing ingezet. We hadden allen een num-
mer gekregen en werden verzocht om in één rij en op nummervolgorde te gaan staan bij het
uitchecken. Dit moest, aangezien het anders wel heel lang kon gaan duren en de beambte
gewoon weg zou gaan. Hier hadden we natuurlijk geen zin in en hielden ons aan het protocol.
Het duurde al met al toch een ruime tijd voordat we naar de bus konden die ons buiten op-
wachtte en ons naar het hotel zou brengen. Na eerst de bagage in een volgbusje te hebben
gegooid, waarbij ze ons verzekerd hebben dat het netjes bij het hotel afgegeven zou worden,
stapten we in de bus. Na een ritje van 11/

2
 uur arriveerden we bij het hotel. Dit bleek een luxe

hotel te zijn met ruime kamers. Ik zou de kamer delen met Maarten Boer die, evenals ik, ver-
moeid was na zo’n lange reis (5 december vertrokken op 6 december om rond 17:00 uur op de
kamer).

In het hotel zouden we ’s avonds om 19:00 uur warm eten krijgen. Dit was natuurlijk Chinees
(wat anders in China) en iedereen was benieuwd hoe het hier zou smaken en wat we precies
voorgeschoteld zouden krijgen.
Dit en nog veel meer over de reis naar Peking (de bezienswaardigheden en het tafeltennissen)
kunnen jullie lezen in het volgende clubblad. Bij deze verzoek ik Frans Helmich het volgende
gedeelte te beschrijven.

Met vriendelijke groeten,

Benny Wijnhoud

Benny bij de ingang van het hotel, red.)
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De twee kanten van...

Deze maand een exclusief interview met mijn teamgenoot Rob de Cler. Het duurde even
voordat ik hem kon strikken, maar vandaag was hij toch bereid om mij uit de brand te

helpen. Bedankt, Rob.

Naam : Rob de Cler
Adres : Prins Clauslaan 95
Postcode/Plaats : 7242 GN Lochem
Geboortedatum : 23-12-1967
Lid sinds : Met onderbrekingen ongeveer 10 jaar
Lengte : 1 meter en 94 centimetertjes
Schoenmaat : Euhhhh…….44 (leeft op grote voet)
Familie : Moeder en een zus en een hele fijne vriendin.
Huisdieren : 4 katten (Jimmy, Ivar, Fonzy, Simon) en pakweg 15 vissen
Burgerlijke staat : Verliefd en onofficieel verloofd.
Hobby’s : Stevig bassen met de band, tafeltennis, biljarten en squashen.
Favoriete voetbalclub : Seizoenkaart van uiteraard de Graafschap (dit hoort natuurlijk

  zo als je uit de Achterhoek komt)
Favoriete Internetadres : http://www.marktplaats.nl (neuzen naar basgitaartjes)
Speelsterkte : 3e klasse
Training : 1 à 2 keer in de week.
Favoriete speler : Remy Beelen (die backhand die heeft hij van mij?)
Favoriete speelster : Zeer moeilijk, een dillema. Ik kan niet kiezen tussen mijn

  twee teamgenoten (ze hebben allebei hun eigen kwaliteiten)
Wil later worden : Een gezonde, oude man
Beste karaktereigenschap : Sociaal
Slechtste karaktertrek : Op zijn tijd behoorlijk eigenwijs
Lekkerste eten : Een goed scherpe Con bao cay (dit is Chinees)
Minst lekkere eten : Haring
Voorkeursdrank : Wijn (rode Bordeaux)
Afkeursdrank : Rivella (bah)
Mogen me wakker maken : IJs (Tallamini zou eigenlijk het hele jaar open moeten zijn)
Bang voor : Dat ik niet meer in goede gezondheid kan leven
Kijkt graag naar : Naar mijn meisje
Heeft een hekel aan : Arrogante personen
Ambities : Nog steeds kampioen worden in de 3e klasse en de beste

  bassist van Nederland worden (blijven oefenen…)
De wereld over 100 jaar : Is verre van vredig, jammer genoeg
Wens/Droom : Ooit een keer in een wereldberoemde bluesband spelen
Wijze raad : Elkaar respecteren (behalve arrogante personen)
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Aardig
Amor
Amour
Anoniem
Aria
Bonbon
Cupido
Dromen
Duur
Engel
Eros (2x)
Februari
Geheim (2x)
Gein
Geld
Geuren
Hart
Kus
Maan
Maneschijn
Ondergaande zon
Parfum
Pluim
Posten
Postkantoor
Postzegel
Ring
Rood
Roos
Smachten
Snoep
Spontaan
Tranendal
Valentijn
Veertien
Vlinders
Zoen

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

De puzzelhoek

INLEVEREN UITERLIJK 03 MAART IN DE COPYBUS!!!

Oplossing februarinummer :

Naam:

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

De juiste oplossing van de januaripuzzel is vogeltaarten. Een
oplossing dus die zowel met de winter als met De Toekomst (zie

Vogeltaarten maken van Lady’s Fun in het clubblad van december
2000) te maken heeft. Van de 10 juiste inzendingen (1 inzender had
een fout antwoord ingevuld) is Kees Jan Snijder als winnaar uit de bus
gekomen.

Thema van deze maandpuzzel is de 14e dag van februari, jawel
Valentijnsdag. De dag dat we allemaal stiekem hopen op een liefdes-
betuiging van wederzijdse aard. Wie weet valt die kaart wel bij jou
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Jeugdhoek

De competitie is nog maar net begonnen,
dus daar valt nog weinig over te schrij-

ven. De eerste verrichtingen van de jeugd-
teams zijn alwel te lezen bij de wedstrijd-
verslagen van de teams.
Het is in ieder geval bekend dat alle jeugd-
teams goed begonnen zijn. Dit seizoen ko-
men er 5 teams uit namens de jeugd. De
jeugdcommissie wenst deze teams veel suc-
ces, wij hopen aan het eind van dit seizoen
weer enkele kampioenen te kunnen huldigen.

Deze maand organiseert de jeugdcommissie
een filmavond. Deze avond is bedoeld voor
alle jeugdleden en hun vrienden en vriendin-
nen. Op 17 februari wordt er een film ge-
draaid, die jullie mogen kiezen.
Geef je keuze aan op je inschrijfformulier, en
de meeste stemmen gelden.
De filmavond start om 19:30 uur en eindigt
om circa 22:00 uur.
Je kunt je inschrijfformulier nog inleveren tot
donderdag 8 februari.

Binnenkort hoop ik de jeugdcommissie nog
eens voor te stellen aan jullie. Als je niet zo-
lang kunt wachten en je wilt weten wie de
jeugdcommissieleden zijn en hoe ze eruit
zien, dan kun je dit natuurlijk op de website
van de club (http://start.at/toekomst) bekij-
ken. Hier vind je ook de competitie-uitslagen
en leuke nieuwtjes over de club over b.v. de
jeugd.

Tot de volgende maand.

Namens de jeugdcommissie,

Ellen Simmelink

Jeugdmeerkampen

ik (Emmy) ben zondag 28 januari samen
met Guido van Zwieten en Bennie Wijnhoud

naar Haarlem geweest. We moesten 2 uur
rijden. Toen we er waren gingen we even in-
spelen. Om 11 uur konden we beginnen met
de wedstrijden. Ik begon heel goed en won
er 5. Guido won er 2 en verloor er 3. Hij werd
4e  en ging net niet door. Uiteindelijk werd ik
2e en ga dus door naar de volgende ronde!
Het was verder gezellig en heel leuk. We
waren om 7 uur thuis!

Groetjes en een dikke zoen,
Emmy

1e klasse-A
Trias 2
De Toekomst 1
Ugchelen 2
Torenstad 1
De Veluwe 1
De Brug 2

5e klasse-A
Swift 8
Torenstad 6
DSC 4
De Toekomst 3
Gelvandria 5
De Brug 6

Welpenklasse-B
De Toekomst 5
Swift 9
Ugchelen 9
De Brug 7
Wijk 16

Competitie-indeling

3e klasse-B
Ugchelen 4
Trias 3
Olst 1
Swift 5
De Toekomst 2

Welpenklasse-A
De Toekomst 4
Swift 10
Trias 6
Gelvandria 6
Wijk 16

Wedstrijdsecretaris jeugd,
Jaantje Fleming

De competitie-indeling van de jeugd-
teams, waarbij de thuiswedstrijden om

13:00 uur gespeeld worden.

Don�t eat the
yellow snow.
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“Toekomst Moppers”

Waarom komt Sinterklaas nooit in een mos-
kee?
Er staan teveel lege schoenen

Henk Emsbroek

Een brunette en een blondine lopen in het
park, zegt de brunette opeens:"Ach
kijk nou, een dood vogeltje." De blondine kijkt
omhoog en zegt: "Waar dan?”

Waarom krijgt een dom blondje maar maxi-
maal 5 minuten pauze?
Anders moet ze opnieuw ingewerkt worden.

Hoe kan je zien dat een fax verstuurd is door
een dom blondje?
Dan zit er ook een postzegel op.

Jochem Veldmaat

Een Duitser, een Nederlander en een Belg
zitten tijdens de lunchpauze met elkaar te
babbelen over hun vrouwen. De Duitser:
"Mijn vrouw is zo dom, ze heeft een auto
gekocht maar ze heeft niet eens een rijbe-
wijs!"
Dan de Nederlander: "Mijn vrouw is ook niet
erg slim. Ze heeft een zwembad laten aan-
leggen maar ze kan niet eens zwemmen!"
Waarop de Belg zegt:: "Mijn vrouw is denk ik
wel de allerdomste. Ze ging gister op vakan-
tie met een pak condooms, maar ze heeft
niet eens een leuter!"

Jantje is met zijn vader op zakenreis in de
Verenigde Staten van Amerika. Ze stappen
in de lift van een wolkenkrabber.
10de verdieping.
20ste verdieping.
40ste verdieping.
Vraagt Jantje aan zijn vader: "Pap, weet onze
lieve Heer wel dat we komen?"

Marcel Snijder

Een jongen die naakt in een vijver aan het
zwemmen is, besluit zich te gaan
afdrogen, maar ziet dat er een meisje naast
zijn kleren is gaan zitten. Hij
ziet een roestige emmer liggen. Met dat ob-
ject voor zijn onderlijf loopt hij
op haar toe. Ze leest een boek. 'Wat lees je
daar?' vraagt hij haar quasi
achteloos. 'Een boek over
gedachtenlezen.' zegt ze schalks. 'Ik weet
bijvoorbeeld wat jij nu denkt.
Jij denkt op dit moment nog steeds dat er
een bodem in die emmer zit.'.

Een Nederlander, een Duitsen en een Japan-
ner zitten in een vliegtuig. De
Duitser zit met zijn hand voor zijn gezicht, pink
voor zijn mond en duim bij
zijn oor, voortdurend te praten. De anderen
vragen hem waarom hij toch in
hemelsnaam steeds zit te praten. De Duit-
ser: "onze modernste mobiele
telefoon, hij is in mijn hand ingebouwd." Dan
begint de Japanner met zijn
hoofd wat schuin tegen het boordje van zijn
overhemd te praten. Opnieuw
vragen de anderen hem waarom hij nu in
hemelsnaam tegen zijn kraagje zit te
praten. De Japanner: "onze modernste mo-
biele telefoon, hij is in mijn
boordje ingebouwd." Dan Tilt de Nederlan-
der zijn achterwerk een beetje op en
maakt persende geluiden. He he, roepen de
anderen, wat ben jij van plan? Al
persend zegt de Nederlander: "even geduld,
er komt zo een fax."

Niels Sipman

Waarom hebben ze Prins Bernhard zijn rij-
bewijs afgenomen?
Hij ging zo hard achteruit.

Natasja Veldmaat
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Wedstrijdverslagen

Ugchelen 9 - De Toekomst 5 20-01-2001

Wij hebben vandaag gewonnen tegen
Ugchelen 9 met 0-5. Het was onze eerste
competitiewedstrijd. Het ging heel goed, want
we hebben niks verloren. Wij wensen de
andere teams ook veel succes. Punt uit.

Rick en Jos

Swift 5 - De Toekomst 2  27-01-2001

Wij (Emmy, Tomas en Jochem) hebben ge-
speeld tegen Swift en het was heel leuk vond
ik (Emmy).
Jochem moest er even inkomen en speelde
goed, maar hij verloor toch alles!! Tomas
speelde ook goed en won er 2. Emmy
speelde ook goed en won er 3. Emmy en
Tomas hebben gedubbeld en GEWON-
NEN!!!

Doei,

Emmy

P.S. Het werd 6-4 !!!

De Toekomst 3 - Swift 8  27-01-2001

Vandaag moesten we thuis tegen Swift uit
Deventer. De wedstrijd is niet zo best verlo-
pen, omdat we met 8-2 hebben verloren.
Guus heeft er 2 gewonnen en wij (Maurice
en ik) hebben allebei niks gewonnen. Ruben
heeft wel van de coach (René) te horen ge-
kregen dat het volgende week wel (hopelijk)
beter gaat.

De mazzel van team 2,

Ruben, Maurice en Guus

DSC 4  - De Toekomst 3  03-02-2001

De eerste wedstrijd is door Ruben gewon-
nen. De tweede wedstrijd is door Guus ge-
wonnen. De derde wedstrijd is dik verloren
door Maurice.
Het dubbelen was te moeilijk en is verloren.
De vijfde wedstrijd door Ruben net verloren.
De zesde wedstrijd is door Maurice verloren.
Guus is in de zevende wedstrijd de winnaar.
Maurice is in de achtste wedstrijd heel erg
ingemaakt. Ruben heeft de negende weg-
strijd gewonnen en de tiende wedstrijd is door
Guus gewonnen. De eindstand was dus 5-5
en ik (Guus) vond dat deze tegenstanders
even goed waren.

Guus

Nou, zoals je ziet ben ik alleen maar aan het
verliezen. De eerste competitiewedstrijd ging
het nogal aardig goed. Die hadden we met
7-3 gewonnen.
Tegen Swift 8 hebben wij wel erg dik verlo-
ren. Dat wil je niet weten.
Vandaag (03-02-2001) was het best wel
grappig. Guus en Ruben waren wel lache-
rig. Ik heb weer alles verloren, maar het werd
gelukkig nog 5-5.
Op het laatste nippertje maakte Guus nog
mooie punten. Dit was het wel zo’n beetje.

Maurice

De Toekomst 2 - Olst 1  03-02-2001

Jochem heeft er geen één gewonnen (toch
nog één set). Tomas één plus het dubbel-
spel en Emmy ook één plus het dubbelspel.
Eindstand 3-7.

Groetjes,
Jochem, Emmy en Tomas
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Aankondiging (Filmavond)

FILMAVONDFILMAVONDFILMAVONDFILMAVONDFILMAVOND

Op zaterdag 17 februari 2001 organiseert de jeugdcommissie eenOp zaterdag 17 februari 2001 organiseert de jeugdcommissie eenOp zaterdag 17 februari 2001 organiseert de jeugdcommissie eenOp zaterdag 17 februari 2001 organiseert de jeugdcommissie eenOp zaterdag 17 februari 2001 organiseert de jeugdcommissie een
spetterende filmavond. Welke film we draaien is nog niet bekend,spetterende filmavond. Welke film we draaien is nog niet bekend,spetterende filmavond. Welke film we draaien is nog niet bekend,spetterende filmavond. Welke film we draaien is nog niet bekend,spetterende filmavond. Welke film we draaien is nog niet bekend,
want jullie hebben natuurlijk invloed op onze keuze.want jullie hebben natuurlijk invloed op onze keuze.want jullie hebben natuurlijk invloed op onze keuze.want jullie hebben natuurlijk invloed op onze keuze.want jullie hebben natuurlijk invloed op onze keuze.
Geef je op door je inschrijfformulier in te leveren, en maak daarop gelijkGeef je op door je inschrijfformulier in te leveren, en maak daarop gelijkGeef je op door je inschrijfformulier in te leveren, en maak daarop gelijkGeef je op door je inschrijfformulier in te leveren, en maak daarop gelijkGeef je op door je inschrijfformulier in te leveren, en maak daarop gelijk
je favoriete film kenbaar. Grote kans dat we deze dan zullen draaien!!!!!!je favoriete film kenbaar. Grote kans dat we deze dan zullen draaien!!!!!!je favoriete film kenbaar. Grote kans dat we deze dan zullen draaien!!!!!!je favoriete film kenbaar. Grote kans dat we deze dan zullen draaien!!!!!!je favoriete film kenbaar. Grote kans dat we deze dan zullen draaien!!!!!!

Als klap op de vuurpijl, mag je ook nog twee vriendjes/vriendinnetjesAls klap op de vuurpijl, mag je ook nog twee vriendjes/vriendinnetjesAls klap op de vuurpijl, mag je ook nog twee vriendjes/vriendinnetjesAls klap op de vuurpijl, mag je ook nog twee vriendjes/vriendinnetjesAls klap op de vuurpijl, mag je ook nog twee vriendjes/vriendinnetjes
meenemen. Deze avond mag je dus zeker niet missen.meenemen. Deze avond mag je dus zeker niet missen.meenemen. Deze avond mag je dus zeker niet missen.meenemen. Deze avond mag je dus zeker niet missen.meenemen. Deze avond mag je dus zeker niet missen.

PlaatsPlaatsPlaatsPlaatsPlaats ::::: Tafeltennishal “De Toekomst”.Tafeltennishal “De Toekomst”.Tafeltennishal “De Toekomst”.Tafeltennishal “De Toekomst”.Tafeltennishal “De Toekomst”.
TijdTijdTijdTijdTijd ::::: 19.45 uur tot 19.45 uur tot 19.45 uur tot 19.45 uur tot 19.45 uur tot ±±±±±22.00 uur.22.00 uur.22.00 uur.22.00 uur.22.00 uur.
KostenKostenKostenKostenKosten ::::: Gratis!!!Gratis!!!Gratis!!!Gratis!!!Gratis!!!
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Volgende maand verwacht...

n Verslag van de filmavond

n Lijst met gevonden voorwerpen

n Deel 2 van het verslag van de China-globetrotters

n Affiches van activiteiten

n Verslag Enno Wijsbeek toernooi

n Verslag van de Nederlandse Kampioenschappen

n Tussenstanden competitie senioren afdeling

n Vroege vogels en nachtbrakers

n Wellicht staat uw stukje in het volgende clubblad?




	Terug naar menu_clubbladen
	Redactioneel
	Gegevens
	Inhoud
	Van het bestuur
	Agenda
	Website De Toekomst
	Heuksken van Hendrik Jan
	Wist u dat...
	De duo-sprong (1)
	De duo-sprong (2)

	Valentijnskaarten
	competitie-indeling senioren
	Tafeltennis-poëzie
	Adverteerder in de schijnwerper
	Aankondiging (Dia-avond)
	Enno Wijsbeek
	Mededeling
	Attentie, attentie!
	Bestuurs- en commissieleden
	Jarigen
	Ledenmutaties
	Aankondiging (Int. tafeltennistoernooi)
	Verslag trainingsweekend 6/7 januari (1)
	Verslag trainingsweekend 6/7 januari (2)

	Uit het leven gegrepen
	Aankondiging (Darten: tac-tics)
	De Toekomst in China (1)
	De Toekomst in China (2)

	De twee kanten van...
	De puzzelhoek
	Jeugdhoek
	Jeugdmeerkampen
	Competitie-indeling
	“Toekomst Moppers”
	Wedstrijdverslagen
	Aankondiging (Filmavond)
	Volgende maand verwacht...

