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Gegevens

Dartspullen?

Lente mode?

Verbouwing?

Lentekriebels?

Iets te vieren?

Informeer eerst bij onze
adverteerders!

De redactie heeft samen met het bestuur
een aantal maal overleg gehad over een

eventueel uit te brengen jubileumboek. In-
middels zijn de plannen reeds in een ver ge-
vorderd stadium. Het is nu definitief dat er
een jubileumboek gaat komen. De redactie
gaat binnenkort in overleg met de jubileum-
commissie om een eerste opzet te maken.
Reeds binnengekomen ideeën zullen hierbij
ter hand worden genomen. Aansluitend zul-
len alle commissies op de hoogte worden
gesteld, waarbij hoogstwaarschijnlijk ook om
hun medewerking gevraagd zal worden. Ui-
teraard zullen de leden via het clubblad op
de hoogte gehouden worden. Wij staan ove-
rigens nog steeds open voor uw ideeën!

Het staat de komende maanden bol van de
activiteiten van verschillende commissies.
Verspreid door het clubblad kan je hier aan-
kondigingen van vinden. Zit er iets bij van je
gade, twijfel dan niet om je op te geven. Het
zijn altijd hartstikke gezellige momenten, om
mensen binnen de vereniging naast het
tafeltennisgebeuren beter te leren kennen.
Zoals altijd zullen wij naderhand verslagen
en foto’s in het clubblad en op de website
plaatsen.

Verder deze maand in onze Toekomst Mep-
pers het vervolg van het verslag van de trip
naar China. Ook is de afdelingscompetitie
alweer op de helft en staan dus alle tussen-
standen en percentages wederom in dit num-
mer vermeld.
Naast de vaste rubrieken, ook nog twee pa-
gina’s van het bestuur met uitleg over de or-
ganisatie van de vereniging. Al met al weer
genoeg te lezen, waarna u weer volledig op
de hoogte bent van vrijwel alle zaken in en
rondom De Toekomst.

Namens de redactie,

Jochem Veldmaat
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Toekomst Meppers
Cluborgaan van L.T.T.C. De Toekomst
27e jaargang, nr. 3, maart 2001

Clubgegevens:
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Ereleden:
A. ten Hoopen
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W. Wilgenhof
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Het bestuur wil  jullie even op het volgende
wijzen. Als je voor de vereniging met ei-

gen vervoer reiskosten maakt (landelijk of als
coach van een team of het bezoeken van
een vergadering) kun je een bedrag ad.
ƒ0,35 per km bij de penningmeester
declareren.
Bij gehouden vergaderingen in het belang
van de club is het gebruikelijk, dat de koffie
en 2 consumpties gratis verstrekt zullen wor-
den.

Het bestuur is achter de schermen, druk be-
zig te onderzoeken of het mogelijk is, onze
hal te verbouwen of te renoveren.
De gemeente heeft ons inmiddels groen licht
gegeven t.z.t. een bouwaanvraag in te die-
nen.
Op het financiële vlak is Jan Wissink, namens
het bestuur, zeer actief met de benadering
van eventuele geldschieters.
Verschillende instanties zijn of worden nog
door hem bezocht, zoals de NOC*NSF en
de NEBAS.
Offertes zijn aangevraagd bij bouw-
ondernemingen etc.
Krijgen onze plannen meer concrete vormen,
dan worden jullie uiteraard hiervan in kennis
gesteld op een te houden bijzondere alge-
mene ledenvergadering.

Op 17 maart a.s. zal onze vereniging aan-
wezig zijn met een stand in de grote zaal van
de Garve, waar op die dag de feestelijke
opening plaats vindt van de Vrijwilligers-
centrale Lochem.
Op deze middag krijgen wij de gelegenheid
om te proberen vrijwilligers te werven om di-
verse taken te verrichten in onze club.

Henk Emsbroek

Van het bestuur
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Agenda

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 ¼ finales te Haarlem

17 maart Feestelijke opening vrijwilligerscentrale (bij de Garve)
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” (aanvang 21:30 uur)

24 maart Enno wijsbeek toernooi bij REVAS de Peperbus 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 (aanvang 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)

April 2001:

07 april 9e ronde landelijke competitie senioren
Landelijk dames: De Toekomst 1 - Swift (D) 2 (aanv. 13:00 uur)
Landelijk heren: De Toekomst 1 - Arboned/Westa 2 (17:00 uur)

08 april Nationale Jeugdmeerkampen ½ finale

13 april Open Benelux Kampioenschappen jeugd te Gorssel
13 april Paaskaarten (aanvang 20:00 uur)
14 april Open Benelux Kampioenschappen senioren te Gorssel

21 april 10e ronde landelijke competitie senioren
Landelijke heren: De Toekomst 2 - GTTC Groningen 1(13:00 uur)

21 april Enno Wijsbeek Toernooi bij I.S.V. te Hengelo
22 april Nationale B-meerkampen senioren ½ finale
22 april Nederlandse Jeugdkampioenschappen voor B-licenties
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De Toekomst weer nr. 1 van Nederland

De Toekomst in de media
Eind vorig jaar werd er begonnen met de
nieuwe opzet van communicatie met de
media, welke momenteel vooral via e-mail
loopt. In het begin vergde het enige moeite
om artikelen geplaatst te krijgen, maar inmid-
dels zijn de meeste media al bereid regel-
matig een stuk te plaatsten. Onze vereniging
verschijnt nu dus vaker in de media en dat is
een goede zaak. De redactie verzamelt, voor
zover mogelijk, alle krantenknipsels en zet
deze op de website. Iedereen kan dus zowel
oude als nieuwe knipsels lezen.

Extra informatie
Diverse pagina’s zijn of worden onder han-
den genomen en uitgebreid met extra alge-
mene informatie. Dit wordt gedaan om de
informatieve waarde van de website uit te
bouwen. De afgelopen maand zijn bv. de
pagina’s met ereleden en de leden van ver-
dienste voorzien van tekst en uitleg.

Samenstellingen commissies
Op de website staan ook alle samenstellin-
gen van de commissies vermeld. Er staat bo-
vendien ook bij vrijwel elk commissielid een
pasfoto. Als men een bepaalde commissie
of een commissielid wil aanspreken, kan men
dus op de website de juiste informatie vin-
den. Telefoonnummers van de commissie-
leden staan niet op het internet, maar kan
men altijd midden in het clubblad terugvin-
den (zie pagina 20).

Tafeltennis-links
De afgelopen maand zijn de diverse pagi-
na’s met links weer bijgewerkt en/of
opgeschoond. Er zijn weer vele nieuwe links

bij gekomen en daarnaast zijn enkele dode
links verwijderd. Neem ook eens een kijkje
op andere websites, zodat ook deze men-
sen eer van hun werk hebben. Daarnaast
geldt natuurlijk het motto: kijk en vergelijk!

Samenvattingen wedstrijden
Tegelijkertijd met het versturen van informa-
tie cq. artikelen naar de media, wordt ook
getracht samenvattingen/verslagen van wed-
strijden van de landelijke teams kort en bon-
dig op de website te zetten. Zelf bij zo’n wed-
strijd aanwezig zijn gaat uiteraard boven al-
les, maar eventueel kan men ook via deze
weg een impressie krijgen.

Veel bezoekers
De afgelopen weken is het erg druk op de
website. De bezoekersaantallen lagen ge-
middeld zelfs boven de 45 per dag! Twee
dagen achter elkaar werden er zelfs nieuwe
records geboekt voor het aantal bezoekers
per dag; achtereenvolgens 66 en 71. Of deze
drukte blijft aanhouden, zal de tijd ons leren.

Wederom nummer 1
In februari kon iedereen in Nederland zijn/
haar mening over de nieuwe samenstelling
van de TTNL Top 10 doorgeven aan TTNL.
In het eerste weekend van maart werd de
nieuwe top 10 bekend gemaakt en daaruit is
gebleken dat de website van De Toekomst
wederom is uitgekozen tot de nummer 1. Dit
is voor de duidelijkheid al de 5e keer! Inmid-
dels bezit De Toekomst al meer dan ander-
half jaar deze eervolle plaats!

Jochem Veldmaat
Webmaster

http://start.at/toekomst

toekomst@bigfoot.com

url:

e-mail:
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Heuksken van Hendrik Jan

De eerste helfte van disse veurjoarscom-
petitie zit er alweer bienoa op.

Wie stoat noa vier wedstrieden op de boven-
ste plaatse en dat wille wie de rest van ut
seizoen ok graag zo holl’n.

Reint is heelhuuds van zien wintersport-
vakantie weer e komm’n en hef inmiddels de
droad weer op e pakt.
Met Joop geet ut ok good. He wunt bienoa al
zien partiejen en hef derhalve een belang-
riek aandeel in onze positie op de ranglieste.
Met H.J. geet ut effen wat minder. Een enkel-
blessure hef um toch twee wekke an de kante
e holl’n.

Gelukkig hadden wiele een paar goede in-
vallers in de personen van Johan Heijink,
Dinant Woolschot en Jan Bouwmeester.
Kearls bedankt veur de geweldige inval-
beurten. Mede dankzij jullie inzet stoat wiele
zo hooge.

De vierde wedstried mossen wiele thuus te-
gen Warnsveld. Veurig joar waren wiele die
jongens ok al tegen e kommen en toen bunt
ze met een geliek aantal punten as ons e
eindigt.
Dus mos ut ok disse keer weer een span-
nende pot word’n.  En dat werd ut ok. Allene
tegen wal een heel ander team dat dat wiele
doar de veurige keer tegen e speult hadd’n.
Allene mister Warnsveld  (Rob van Sloten)
deet nog met in dat team.
De twee anderen war’n volkommen vremd
veur ons en dat mag wat zeggen.
Wie heb onderhand alle teams binnen de
IJsselstreek wal zo’n betjen e had.

Een kearl kwam mien trouwens naar bekend
veur. En toen ik zienen name zagge ging
mien een lampe branden.
Den man heten Brocker, met puntjes op de
o, en die name kump alleene in Borklo zo’n
betjen veur.
En umdat H.J. door op schole zetten hef - in-
derdoad H.J. hef op schole zetten - kon ik

den kearl thuusbrengen.
Figuurluk gesprokken dan, want he woont in
Warnsveld.
De derde persoon heten Frans en door kon
ie een betjen slecht met proaten. Noe is
Frans nooit mien starkste punt e wes mor
toch. Wie waren al bie partieje zes of zo, toen
ik der zelf tegen mosse speullen.
Ik dacht nog, arg sproakzaam is den man
neet. Op een gegeven moment zeij ik wat
mor he zeggen niks terugge. Ie kunt net ree-
ren wat ie wilt, zeg Van Sloten den zat te tel-
len, he heurt oe toch neet. Den man bleek
hartstikke doof te wezen.

Oaver een paar wekke steet ut joarlukse
darttoernooi weer veur de deure. As titel-
verdediger kuj natuurluk gin verstek laoten
goan. Samen met mien breur G. hew ze
veurig joar toch allemoale - inclusief de ge-
hele familie Snijder, één van de favorieten -
een beheurluk poepie laoten ruuken. En at
deer ene stinken kan…. dan is ut H.J. zien
breur wal.

In ut volgende clubblad zal, as de uutslag
positief in ons veurdeel mog uutvallen, een
uutgebreid verslag kommen te stoan oaver
een van de belangriekste toernooien die de
tafeltennisvereniging buuten de taofeltennis-
activiteiten umme pleegt te organiseren.

Blief oefenen.

H.J. uut Reurle
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Aankondiging (Darten: tac-tics)

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
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Organisatiestructuur vereniging (1)

in een dynamische en groeiende organisatie als onze vereniging is het nodig om de organisa-
tiestructuur, indien nodig, aan te passen en duidelijk aan te geven.

Een gedeelte van het organisatieschema hieronder is eind januari 2000 door ondergetekende
gepresenteerd aan de selectiegroep maar nooit voor alle leden. Dit gebeurt nu bij deze.

In deze opzet kan Remy Beelen zich volledig richten op het geven van trainingen aan de
seniorenselectie. Zo wordt hij niet belast met de overige technische zaken. Hij heeft een advi-
serende stem naar de T.C. toe.

Als hoofdverantwoordelijke voor de technische zaken heeft het bestuur Ben Wijnhoud aange-
steld als technisch manager. Hij is tevens voorzitter van de technische commissie.
Zijn taken zijn ondermeer:

1. Het evalueren, samen met de trainer van de selectiegroep, van de technische invulling van
de trainingen zoals b.v. trainingsopzet, aandachtpunten per individu enz.
Het regelmatig assisteren en ondersteunen van deze trainer bij onderdelen als interval en
servicetraining enz. Het regelen van oefenwedstrijden en het plannen van aparte
trainingsdagen, zulks in goed overleg met de trainer en/of bestuur.

2. Hij is verantwoordelijk voor de jeugdtrainingen. Zorgt voor een goede communicatie met
zijn assistent-trainers.Hij brengt informatie over omtrent de competitie naar ouders en jeugd-
leden, selectieleden en trainers.

3. Hij zorgt ervoor dat met behulp van de trainers, de T.C. en de betrokkenen, de team-
indelingen in goed overleg tot stand komen.

4. Hij draagt zorg voor de plannen voor de komende competitie.Dit uiteraard in goed overleg
met T.C. J.C. en trainers. Hij brengt verslag uit aan het bestuur over de gang van zaken en
de plannen voor de toekomst

Het is in de praktijk gebleken dat er regelmatig uitgaven zijn binnen de vereniging waarbij snel
handelen gewenst is. Hiervoor heeft het bestuur Jan Wissink aangesteld als financieel mana-
ger. Hij beoordeelt de verzoeken en treedt indien nodig in overleg met het dagelijks bestuur.
Hij behartigt sponsorzaken en doet de P.R. naar de officiële instanties toe.

Deze structuur bestaat nu al ruim een jaar, zodat er in de praktijk in wezen niets verandert.

Op de pagina hiernaast ziet u een schematisch overzicht van de organisatiestructuur van onze
vereniging.

Tafeltennissen bij De Toekomst,

meer dan een sport...
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Namens het bestuur,

Bart Ebskamp

Algemene Ledenvergadering

Dinsdagmorgen
groep

Jazzgroep

Gehandicapten
commissie

Activiteiten
commissie

Bestuur

redactieFinancieel
manager

Technisch
manager

Trainer
recreanten

Recreanten
commissie

School-
tafeltennis

Redactio-
neel P.R.

Sponsor-
zaken +
P.R. Offi-

ciële instan-
ties

J.C.T.C.

Organisatiestructuur vereniging (2)

competitie spelen af en toe heel vermoeiend is.
met name Jaap Koert hier nogal problemen mee had.
het achterin de auto van Antonio verdacht stil werd op weg naar een wedstrijd in Deventer.
Toos bij het achterom kijken constateerde dat Jaap sliep. Of was dit concentratie voor de
wedstrijd.
we hem op een gegeven moment toch maar wakker maakten, omdat we de weg niet wis-
ten.
we toen eerst nog in het verkeerde gebouw stonden, maar het toch allemaal nog goed
kwam.

enkele heren van de tafeltennis een praatgroep hebben opgericht.
hun standplaats op de markt is.
Toos hier toevallig langs kwam met haar zoon en ze luidkeels werden begroet door de
heren.
Toos toch maar doorreed, want het waren natuurlijk mannen onder elkaar.

de taxi die Toos vanuit Laren heeft geregeld voor het hele jaar het af en toe laat afweten.
er dan gewoon op dezelfde avond nog wordt afgebeld.

•
•
•
•

•

•

•
•
•

•

•
•

Wist u dat... (1)
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Toos niet van plan is het volle pond te betalen.
Bep Fisscher dit geen manier vond en Toos hierin gelijk gaf.
Liesbeth natuurlijk weer op Beps hand was.
Bep, Toos aanbood wel met haar mee te mogen.
Bep toch van gedachten veranderde en voordat ze naar Laren ging Toos netjes thuis af-
zette.

Alwin soms dubbele afspraken maakt.
hij aan Toos vroeg of zij ervoor wilde zorgen dat het schrijven over zijn duosprong in het
clubblad kwam.
Toos dit woensdags ’s avonds aan Eveline gaf.
zij hevig verbaast was, omdat ze met hem had afgesproken een keer naar Anke Marjolein
te komen voor hetzelfde stukje.
hij soms aardig in de war is of zal het de Normaalgekte zijn.

er aan de stamtafel van de dames op de woensdagavond wat afgelachen wordt.
er tekeningen rondgaan waar je een tijdje naar moet kijken en dan naar een wit vel moet
kijken.
er dan op dat witte vel iets verschijnt.
dit voor Charlotte Enterman toch een hele opgave is.
ze er misschien nog steeds niet achter is wat er zoal moet verschijnen.
onze raad is: blijven oefenen Charlotte en vooral doorgaan.

Toos een stukje in het dagboek van Alwin schreef.
ze namelijk een pasfoto van Alwin wilde voor het jubileumboek.
ze schreef dat ze thuis last had van muizen. Er
toch wel achter schreef dat het een grapje was.

Toos een mooie foto van Mirko had tijdens het
gourmetten van Lady’s Fun.
Toos deze aan Mirko gaf en Albert ten Hoopen
deze ook moest zien.
hij hier namelijk bij was.
Albert hier natuurlijk gelijk een mening over had:
“dat de redactie ook altijd overal bij is en dan
ook nog van alles te eten krijgt”. Hoezo zat er
een beetje teveel slagroom op zijn notentaart.

Tot de volgende maand,

Bep en Toos

•
•
•
•
•

•
•

•
•

•

•
•

•
•
•
•

•
•
•

•

•

•
•

Wist u dat... (2)
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Aankondiging (Paaskaarten)

PAASKAARTEN
Op goede vrijdagavond 13 april 2001 om 20:00 uur

is er opnieuw een kaartavond.
Iedereen mag (kosteloos)  mee doen en er zijn leuke

 prijzen te winnen.
Er worden de volgende kaartspelen

georganiseerd:

JOKEREN

en

KLAVERJASSEN

Kies aan welk spel je wilt meedoen en schrijf je in.

Het formulier hangt op de deur van de bestuurskamer.

De inschrijving loopt tot en met donderdag 12 april.

De activiteitencommissie
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Tafeltennis-poëzie

Liefde voor de vereniging en de sport

Nu alweer twee jaar geleden,
zette hij zijn eerste schreden

op het internet
en de trend was gezet.

Hij bracht De Toekomst online,
wat eigenlijk meer begon als gein.

Een simpele website in de clubkleuren,
daarmee startte het internetgebeuren.

Regelmatige bezoekers deden hem motiveren
om meer over de diverse technieken te leren.

En een HBO-opleiding in de IT,
bracht ook de nodige kennis met zich mee.

Dit alles gecombineerd met veel vrije tijd,
resulteert in een uitgebreide tafeltenniswebsite.

De grootste van het land wel te verstaan,
maar dat zal niemand zijn ontgaan.

Vlak na de oprichting van de site,
begon een vriendschappelijke strijd;
die om een plek in de TTNL Top 10,

want daarin wou hij zichzelf graag zien.

De website kreeg een uitgebreide update
en was daarmee voor de Top 10 gereed.

Zo gezegd, zo gedaan;
zo leek het althans te gaan.

Binnenkomen op een 7e, gevolgd door een 3  plek
het begon eigenlijk haast te gek.

En een half jaar daarop
stond De Toekomst aan kop.

Vliegensvlug verliep dit traject;
niemand geloofde het eigenlijk direct.

Inmiddels is er alweer anderhalf jaar voorbij gegaan
en De Toekomst staat nog steeds bovenaan.

Iedereen is uiteraard zeer blij,
de vereniging, de redactie en vooral hij,

de webmaster van De Toekomst uiteraard,
ook wel bekend als Jochem Veldmaat.

Wat brengt iemand tot deze bedrijvigheid
met zoveel passie en spiritualiteit?

Een samenvatting, maar dan heel kort:
Liefde voor de vereniging en de sport!

Jochem Veldmaat
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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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tafeltennis

Zaterdag 24 februari stonden we voor dag en dauw op, want er moest gespeeld worden, en
wel het tweede toernooi van Enno Wijsbeek.

Onder support van Harry, Arie, Maarten en Piet vertrokken we om 08:00 uur van de hal door
een wit besneeuwde wereld naar Amersfoort. Al waren onderweg zo hier en daar sommige
plekken wat glibberig, onze tocht is letterlijk en figuurlijk, gladjes verlopen.
Rob en Marina waren vanuit Zutphen regelrecht naar Amersfoort gekomen, en ook zij hadden
geen problemen gehad met de gladheid.

Na een gezellig onthaal en een bakkie koffie gedronken te hebben met elkaar, kon de strijd
beginnen.

Het eerste toernooi in Lochem hebben we allemaal goed gespeeld, in Amersfoort hebben we
niet alleen goed gespeeld, maar ook nog iets meer gepresteerd.

Klasse C:
Toekomst 1 - Ambt Delden 1 3 - 2
Toekomst 1 - GSVA 4 0 - 5

Klasse D:
Toekomst 2 - Revas 3 5 - 0
Toekomst 2 - Ambt Delden 3 5 - 0

Toekomst 3 - Bravo 3 2 - 3
Toekomst 3 - Breng 3 2 - 3

Er waren soms hele spannende momenten, vooral de wedstrijd waarin Wilco aardig wat tegen-
stand kreeg van een jongeman van BRENG. Uiteindelijk moest de jongeman het onderspit
delven,want Wilco had, zo bleek in de verlenging, net iets meer in zijn mars en won de wed-
strijd. Wilco, petje af het was fantastisch.

Heren supporters hartelijk dank voor jullie begeleiding en steun. Het was een dag van hard
werken en veel gezelligheid. Om 16:00 uur waren we weer in Lochem.
Nu de komende weken maar weer hard trainen, zodat we het volgende toernooi, 24 maart in
Zwolle nog wat meer puntjes in de wacht kunnen slepen.
Ria schreef in de vorige Meppers, meedoen is belangrijker dan winnen, maar als je een aantal
wedstrijden wint, geeft dat toch wel een voldaan gevoel.

Groetjes,

Claske Harmsen

Enno Wijsbeek
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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

A.L.T.C.-commissie:
H. Albers 0573-256867
E. Eilers-Kraan 0573-252703
B. Geverink-Beumer 0573-221557
A. Pater 0573-255659

Barcommissie:
J. Bouwmeester 0573-252678
C. Wenneker 0573-256260

Jubileumcommissie:
C. Wenneker 0573-256260
H. Emsbroek 0573-253801
B. Wijnhoud 0570-653212
F. Snijder 0573-254961
H. Albers 0573-256867
S. Bouck 0573-256420
M.Theunissen 0573-252003

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
B.Ebskamp 0573-255985
A. ten Hoopen 0573-254982
J. Osterloh 0573-251965
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.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

Jazz-gymnastiek:
J. Vos 0573-252066
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Jarigen Ledenmutaties

Bedankt:

per 01-04-2001:

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

Senioren:

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

Aprit:
C. Harmsen-Miedema 01-04
H.M. Harmsen 02-04
J. Sijken 02-04
R.N. Spanje, van 02-04
J.H.G. Hofman 03-04
J. Willems 04-04
A.E. Abdelrahman 07-04
M. Velden, van der 11-04
E. Eggink 12-04
J. Broeke 13-04
J.R. Heijink 14-04
M. Enterman 19-04
A. Slooten, van 23-04
P. Goedknegt 29-04
E.M. Stegeman 29-04
W. Wilgenhof 30-04

Jeugd:

Maart:
J. Eggink 12-03
R. Wesseldijk 12-03
M. Gerritsen 17-03
S.P.G. Fettelaar 26-03

Aprit:
B. Ebskamp 02-04
N. Grootjans 11-04
L.M. Wissink 20-04

ik (Emmy) ga een stukje schrijven over de
training. Het was best wel druk en Bennie

Wijnhoud gaf ons training.
Ik moest spelen tegen Johannes en daarna
moest ik tegen Jochem. We moesten daarna
een game tegen elkaar spelen en ik won met
21-11 van Jochem.
Mirko had bardienst en begon te dansen. Na
de training ging ik nog even thee drinken en
dit stukje schrijven

Mazzel en -xxx-jes,
Emmy

Hoi allemaal

Wist u dat...
Bep Fisscher de tegenstanders van De Toe-
komst 20 gaat aanmoedigen. Dit omdat ze
dacht dat de 2 dames van Jan Wissink van
de tegenstanders waren. Dit is toch dom
hè??

Wist u dat...
Bep Fisscher tot 3 keer toe vroeg bij welke
vereniging de 2 dames speelde, en ze nog
steeds niet doorhad dat deze dames bij De
Toekomst speelde.

Daniëlle Kaule en Jacqueline Vos

Wist u datjes
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Tussenstanden competitie senioren (1)

Heren 1 e divisie - groep 2
Docos 1 4 29
Kluis 1 4 29
De Toekomst 1 4 22
Ankerstars 2 4 17
Arboned/Westa 2 4 13
Pecos 1 4 10

Heren 4 e divisie - groep 2
GTTC Groningen 1 4 33
De Toekomst 2 4 32
Smash (H) 1 4 20
Batfighters 1 4 16
De Veluwe 2 4 13
Effect ’74 2 4   6

Dames 4 e divisie - groep 1
Swift (D) 2 4 18
De Toekomst 1      3 17
Hoonhorst 3                         3  16 
Trias 1                            3  15
Wijhe 1                                            3    14

Persoonlijke resultaten:
R.N. van Spanje   6   6 100%
R.A.D.  Gerritsen   9   5   56%
R.X.R.  Beelen 12   6   50%
C.  Vredeveldt   9   2   22%
M.A.  Boer   0   0     0%

Persoonlijke resultaten:
 I.  Moukaddim                 12 11   92%
G. van den Heuvel   9   7   78%
E.  Pijper 12   9   75%

Persoonlijke resultaten:
M.  Fleming   9   6   67%
I.R.  Faber   9   5   56%
M.  Krikke   6   3   50%
E.  Simmelink   3   1   33%
M. van der Velden   0   0     0%
S.  Bouck   0   0     0%

Onze landelijke teams draaien tot nog toe goed mee in de competitie. Het eerste heren
team, dat het Toekomst-debuut in de 1e divisie heeft gemaakt, scoort boven verwachting.

Zij staan momenteel zelfs stevig op de derde plaats.
Dit seizoen hebben we ook weer een damesteam. Ook zij doen het goed; momenteel tweede,
met één wedstrijd minder gespeeld. De teams zijn echter  aan elkaar gewaagd, dus hier is nog
alles mogelijk.
Het tweede herenteam heeft, evenals vorig seizoen, weer een poule getroffen met een zeer
sterk team erin. Ditmaal is dat het eerste team van GTTC Groningen. Beide teams zijn duidelijk
sterker dan de rest in deze 4e divisie poule en onderling resultaat zal dus van groot belang zijn.
Zaterdag 10 maart staat het eerste onderlinge duel op de agenda in Groningen.

De teams in de afdeling doen het zoals altijd met wisselend succes. Hieronder en op de
volgende drie pagina’s kan men het resultaat per team terugvinden. Een aantal kampioen-

schappen zitten er waarschijnlijk wel weer in. Daar tegenover staan momenteel ook een aantal
teams op de graderen. Over een aantal weken zal het uiteindelijke resultaat duidelijk zijn.

Persoonlijke resultaten:
T.  Bleumink 14 13   93%
F.W.H.M.  Helmich 12 10   83%
P.W. van de Weerthof 14 10   71%
R. van Felius   0   0     0%

1e klasse - B
De Toekomst 3 5 41
De Brug 3 5 27
Holten 1 5 26
Wijk 16 1 5 24
De Veluwe 4 5 23
De Toekomst 5 5   9
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Tussenstanden competitie senioren (2)

Persoonlijke resultaten:
B.J.G.  Klein Teeselink 15 10   67%
R.P.  Swaters   9   5   56%
G.J.  Voelman   9   4   44%
P. van Laarhoven 12   5   42%

Persoonlijke resultaten:
H.  Wittenberg 12   3   25%
M.  Egbers 15   2   13%
F.P.  Snijder 15   2   13%
R.T.  Wijnen   0   0     0%

Persoonlijke resultaten:
C.S.  Hovenkamp   9   6   67%
S.J.  Beekman 15   9   60%
S.  Bouck   3   1   33%
M. van der Velden   0   0     0%

Persoonlijke resultaten:
J.B.H.  Schoolderman 12   7   58%
J.  Broeke   9   3   33%
W.  Leidekker   6   1   17%
M. Knippen   9   1   11%

Persoonlijke resultaten:
F. van Hilst   9   8   89%
M.  Willems   9   7   78%
R.E.  Verwoert 12   9   75%
C.G.F.  Dieks   6   3   50%

Persoonlijke resultaten:
J.L.  Hendriksen 15 11   73%
H.J.  Stegeman   9   6   67%
R.  Broeke   9   5   56%

1e klasse - A
De Brug 2 5 40
De Lieverdjes 1 5 27
De Toekomst 4 5 26
Swift 1 5 21
De Veluwe 5 4 17
De Spinners 1 4   9

1e klasse - B
De Toekomst 3 5 41
De Brug 3 5 27
Holten 1 5 26
Wijk 16 1 5 24
De Veluwe 4 5 23
De Toekomst 5 5   9

2e klasse - C
Trias 1 5 33
De Brug 4 4 30
De Toekomst 6 5 24
Wijk 16 2 5 22
Olst 3 4 20
MTC 2 5 11

2e klasse - D
MTC 1 5 35
Trias 3 5 32
Torenstad 1 5 28
Swift 2 5 26
De Toekomst 7 5 16
Olst 2 5 13

3e klasse - H
De Toekomst 8 4 30
Holten 2 5 30
MTC 3 5 30
WSV 2 5 18
Torenstad 3 5 17
Swift 5 4 15

3e klasse - C
De Toekomst 9 5 33
WSV 1 5 33
De Spinners 2 5 28
Gelvandria 2 5 23
Swift 6 5 19
De Lieverdjes 4 5 14
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Tussenstanden competitie senioren (3)

Persoonlijke resultaten:
H.  Emsbroek   9   7   78%
J.  Schrijver 15   9   60%
A.  Horstman 15   5   33%

Persoonlijke resultaten:
M.  Fleming 15 10   67%
E.  Simmelink 15   5   33%
R.H.P de Cler 12   3   25%
J.  Veldmaat   0   0     0%

Persoonlijke resultaten:
E.  Driessen 15   7   47%
J.  Rijswijk 12   5   42%
J. van Laarhoven   9   3   33%
W.  Bosch   9   1   11%

Persoonlijke resultaten:
R.  Otten 12   9   75%
Q.J.  Hoffman 12   7   58%
J.J.J.  Hoffman   9   2   22%
W.  Wilgenhof 12   1     8%

Persoonlijke resultaten:
D.  Woolschot 15 14   93%
J.R.  Heijink 15 14   93%
J.  Bouwmeester 15   7   47%

Persoonlijke resultaten:
W.J.  Klein Baltink 15 12   80%
E.A.  Wissink 12   7   58%
W.J.  Voelman 12   4   33%

3e klasse - B
Ugchelen 1 5 35
De Brug 8 5 34
De Toekomst 10 5 27
Swift 8 5 20
ZTTC 1 5 18
De Veluwe 9 5 16

3e klasse - A
WSV 3 5 33
Swift 4 5 30
ETTV 1 5 28
ABS 1 5 22
De Toekomst 11 5 22
Gelvandria 4 5 15

3e klasse - D
De Veluwe 7 5 37
Shot ’78 2 5 31
De Brug 7 4 22
Trias 8 5 21
De Toekomst 12 5 17
DSC 1 4 12

4e klasse - F
SSVZ 1 5 35
DSC 2 5 32
De Toekomst 13 5 22
Overa 2 5 21
ABS 3 5 20
DTTC 2 5 20

4e klasse - K
De Toekomst 14 5 38
De Brug 15 5 25
ETTV 3 4 23
Gelvandria 6 5 21
DTTC 4 5 17
Swift 11 4 16

4e klasse - L
ABS 2 5 31
Humanitas 1 5 30
SSVZ 2 5 27
De Toekomst 15 5 26
Swift 13 5 20
DTTC 3 5 16
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Persoonlijke resultaten:
R.B.  Jorritsma 15 11   73%
A.C.  Fisscher 15   9   60%
J.G.B. van der Lande 15   4   27%

Persoonlijke resultaten:
H.J.  Vels 12   9   75%
A.  Hofland-Franssen 12   5   42%
J.C. ten Bokkel 12   5   42%

Persoonlijke resultaten:
H.  Franssen 12 10   83%
B.G.  Sieverink   9   7   78%
L.  Ebskamp 12   8   67%
F.N.  Moespot 12   8   67%
C.  Wenneker   0   0     0%

Persoonlijke resultaten:
H.B.  Albers 12   9   75%
E.  Eggink   6   4   67%
M.  Enterman 12   5   42%

Persoonlijke resultaten:
D.A.  Kaule 12   8   67%
J.W.  Wissink 12   8   67%
J.B.  Vos   9   6   67%
A.  Enterman   3   1   33%

Persoonlijke resultaten:
E.  Eilers-Kraan   9   8   89%
E.G.  Freriks 12   5   42%
A.S.G.G.  Arts 15   5   33%
M.  Vruggink   6   2   33%
J.  Koert   3   1   33%

Bart Ebskamp
wedstrijdsecretaris senioren

Tussenstanden competitie senioren (4)

5e klasse - D
Olst 6 5 33
MTC 6 5 31
De Toekomst 16 5 26
DSC 4 5 26
Overa 3 5 19
Torenstad 7 5 15

5e klasse - K
DTTC 6 4 27
De Toekomst 17 4 21
MTC 5 4 19
Olst 7 4 18
Trias 14 4 15

5e klasse - F
De Toekomst 18 5 37
WSV 5 5 36
Gelvandria 12 5 24
Gorssel 3 5 24
Swift 19 5 19
Shot ’78 6 5 10

5e klasse - L
DSC 3 5 35
DTTC 7 5 27
De Toekomst 19 5 24
Swift 17 4 22
Smash ’82 2 4 17
Overa 4 5 15

6e klasse - E
De Toekomst 20 4 26
WSV 6 4 25
MTC 8 3 16
Wijk 16 11 3 14
ABS 5 4 9

6e klasse - A
Gastec 4 5 48
Gelvandria 15 5 32
De Toekomst 21 5 24
Swift 20 5 23
Gorssel 4 5 15
MTC 9 5 8
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De Toekomst in China (1)

Welcome in Beijing, (oftewel “Welkom in
Peking” in goed Lochems), stond te

prijken op die prachtige reclamezuil toen wij
het vliegveld verlieten en onze eerste schre-
den zetten op chinese bodem.
En drúk dat het daar was....., druk, druk en
nog eens druk....een massa volk ! ‘t was net
een optreden van ‘t eerste pinpongteam van
de Toekomst.
Peking telt zo’n beetje 15 miljoen inwoners
op een stukje grond zo groot als de provin-
cie Utrecht. Wij zijn in dat weekje tot de ont-
dekking gekomen dat er toch wel een hele-
boel chinezen moeten zijn. Waar en wanneer
je ook kijkt..... je ziet er altijd mensen; eigen-
lijk alleen maar hele vriendelijke chinezen die
altijd wel met iets bezig zijn op straat, is het
niet met het knippen van mensen (althans
van hun kapsels) of het repareren van een
van de miljoenen fietsen, dan is het wel met
verkopen vanuit die vele kraampjes (bijna
ieder huisje heeft zijn eigen verkoop-
kraampje), boodschappen doen, eten,
groepjes mensen die buiten een potje staan
te kaarten of iets dergelijks of mensen die
hele vreemde gymnastiekoefeningen doen.
Sommigen maken de meest vreemde bewe-
gingen, kennelijk gericht op het bereiken van
lichamelijke en geestelijke ontspanning, en
als je dan als westerling daar naar gaat staan
te kijken, dan kijken andere chinezen jou raar
aan omdat ze het maar vreemd vinden dat
je dat allemaal zo interessant vindt. Sowieso
kijken de chinezen met veel interesse naar
ons “vreemde westerlingen”.
Peking was een fantastische belevenis, al-
leen al het verkeer, het openbare leven op
straat dwingt tot aandacht. Al die fietsers met
die afgeladen, nee overbeladen, karretjes
met verkoop- of etenswaar en “meeliftende
familieleden” achter zich aan; fietsers, die zich
zo goed en kwaad als het kan hun weg pro-
beren te vinden in het overvol drukke
autoverkeer. Er zal overigens geen Chinese
autochauffeur te vinden te zijn die het in zijn
hoofd haalt om ooit eens voor een fietser te
stoppen, in welke precaire verkeerssituatie

die fietser zich ook moge bevinden; Zeven
miljoen fietsende Pekingnezen worden mee-
dogenloos door 600.000 auto’s van de weg
geduwd; andere eigenaardigheden van de
Chinese automobilist zijn het invoegen en
voorkruipen waar dat “eigenlijk niet kan”, ie-
dere gelegenheid in het verkeer benutten om
te kunnen claxonneren (het is een getoeter
van jewelste) en als de taxichauffeur voor een
kruising te lang moet wachten voor het van
links komende verkeer deinst hij er niet voor
terug om dan maar gewoon tegen het ver-
keer in te rijden. Ook fietsers die het fietsen
moe zijn of die zich bedacht hebben, keren
ter plekke om, om vervolgens tegen het ver-
keer, dus tegen alle fietsers in, “hun weg te-
rug voort” te zetten. ’t Is een wonder dat daar
bijna geen ongelukken gebeuren.

Peking, stad van contrast, stad van immense
tegenstellingen. Enerzijds zijn daar de pracht
en de praal van de keizerlijke dynastie die
getuigen van een rijk verleden (zoals “Het
Plein van de Hemelse “vrede””, “The great
wall”, de “Verboden stad” en een heleboel
statige gebouwen die alle bij de ingang be-
waakt worden door strak in pak uitgedoste
“wachters”, en de moderne torenhoge
wolkenkrabbers en andere prachtige gebou-
wen met een architectuur), waar menig Eu-
ropese hoofdstad jaloers op zijn.
Anderzijds……. letterlijk aan de andere kant
van de straat, ja zelfs aan de voet van die
prachtige gebouwen, die de Spartaanse le-
venswijze van de chinees verhullen , daar
ligt het slachtoffer van die moderne
bouwhausse; daar liggen temidden in die
enorme miljoenenstad, de krottenwijken, de
resten die eveneens getuigen van het verle-
den; de chinezen noemen het de “hutongs”.
De huizen in die wijken lijken meer op groot
uitgevallen hondenhokken met al dan niet
waterdichte daken.
De wijken hebben centrale WC’s, nou ja
WC’s het zijn  gebouwtjes met 4 muren, een
dak, een betegelde vloer en ....... vier gaten
in de vloer waar je schaamteloos - zonder
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De ... in China (2)

schaamschotje - rustig keuvelend met je
buurman je keuteltje mag leggen en je plasje
mag doen.
Het recht op privacy is in China kennelijk nog
niet zo ver ontwikkeld als wij westerlingen
gewend zijn.
Je schaamt je om daar met je video- of foto-
cameraatje in zo’n wijk rond te lopen, maar
het schijnt hen niet te deren. Zij zijn en blij-
ven vriendelijk lachen. Klaarblijkelijk zijn de
mensen die daar wonen gewoon heel geluk-
kig en juist daarop zou menig westerling ja-
loers kunnen zijn.

Nog heel even en dan houd ik op. De Chine-
zen verkopen geloof ik zo’n beetje alles wat
los en vast zitten en verder eten ze geloof ik
zo’n beetje alles wat maar uit te spreken is.
Over het algemeen vond ik het eten er trou-
wens fantastisch en ontspannen. Ook de
slang en de kever waren redelijk binnen te
houden. De Pekingeend die ik vanaf China
mee naar huis had genomen was echter niet
te harden. Die was “lichtelijk bedorven”. Drie
dagen later rook ik de eend nog in huis.
Het winkelen gaat er niet zo ontspannen aan
toe. De Pekingnees kent een zeer agressieve
verkooptactiek. Vanuit de vele kraampjes
wordt constant om je aandacht gesmeekt,
nee, wordt je aandacht opgeëist met “allo,
allo, allo” en “look a look” en “cheaper for you,
cheaper for you” of van “you’re my friend,
you’re my friend”. Nooit geweten dat ik bui-
ten Lochem zo veel vrienden had. En altijd
moet je gaan afdingen, want ze vragen rus-
tig 10 keer zoveel als dat je uiteindelijk be-
taalt. Met dat afdingen had ik het als rijke
westerling wel wat moeilijk.

Maar hoe het ook zij, ik wil nog wel een keer-
tje terug. Bennie bedankt dat ik van jou een
stukje mocht schrijven (help je me de vol-
gende keer herinneren dat ik m’n batje mee-
neem als ik in Peking moet pingpongen) en
.…………....Maarten doe je best !

Frans Helmich

Het jaar is nog geen paar maand oud en
de gevonden voorwerpenkist is alweer

vol met gevonden voorwerpen.
Normaal gesproken ruimen we het aan het
eind van het seizoen op, maar als het zo
doorgaat hebben we nog een kist nodig. We
hebben daarom besloten tot een tussentijdse
opruiming. Zit er iets van je bij dan kun je het
tegen betaling van 1 gulden terugkrijgen en
wel op woensdagavond 21 maart 2001 vanaf
20:00 uur en kijk in het vervolg a.u.b. of je
alle spullen bij je hebt.

De gevonden kledingstukken:

sportschoenen merk Asics maat43/44
sportschoenen merk Adidas maat 9
sportschoenen merk Celtics maat 38
sportschoenen merk Celtics maat 35
Boxershort merk Gino Santi grijs
Trainingsjack merk Metax, maat 164 Donker-
blauw met wit
Trainingsjack merk Tibhar Rookie L.T.T.C.
Trainingsjack merk CenCl Action, maat 158
zwart
Trainingsbroek merk Tibhar, maat M Donker-
blauw
Trainingsbroek merk Tibhar, maat 3XL
Donkerblauw
Trui Zwart met creme maat 164
Trui merk Nike, maat XL grijs
Sportbroek merk Umbro, maat 164 wit
Sportbroek merk League Team, maat 170
donkerblauw
Sportbroek maat 6-7 bauw met rood en wit
Sportbroek merk Metax maat 176 donker-
blauw
Sportbroek merk Threeball donkerblauw met
rode strepen
T-shirt merk Pilot System, maat 176 blauw
Sjaal grijs met zwart en beige
Sjaal blauw
Body Warmer merk Vlagch Worker maat
XXXL donkerblauw

Bep Fisscher
Liesbeth Kok

Gevonden
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Ditmaal een kleinere zaak in Lochem voor de “Adverteerder in de schijnwerper”. Dit zaakje
op de hoek van de Walderstraat/Blauwe Torenstraat is vrijwel niet over het hoofd te zien

door het moderne en speelse uiterlijk van het gebouw. De Lochemkenners hebben vast al wel
door dat het om The Duesenberg Connection gaat en weten vast ook wel dat deze ‘casual’
kledingwinkel zeker het bezoeken waard is, als je kwaliteit en prijs op een positieve manier wil
combineren.

De eigenaar Peter Renskes (zie foto) komt oorspronkelijk uit Winterswijk. Hij heeft deze zaak al
vanaf het begin dat het pand gebouwd is, dat alweer circa 6 jaren staat. Hiervoor was hij
hovenier en had altijd de droom om een eigen zaak te hebben en is via zijn broer de kleding
ingerold.
Over de locatie is hijzelf uiterst tevreden, want het zit op een hoek van een steeds drukkere
winkelstraat en aangezien de Walderstraat éénrichtingsverkeer is kun je er niet langs kijken.
Vooral de opvallende blauwe kleur van het pand is onvergetelijk en kun je de winkel makkelijk
weer terug vinden.

Een adverteerder in de schijnwerper (1)

Peter is begonnen met confectiekleding zoals colberts, kostuums en stropdassen en dan voor-
namelijk de exclusievere merken waaronder Baileys en Giordiano. Op zich was dit een goede
stap want zo’n winkel was er nog niet in Lochem en er woont een groot deel kapitaalkrachtige
mensen in Lochem die de stijl van de winkel wel zouden waarderen en er hun kleding zouden
kopen. Dit was echter niet het geval, want achteraf bleek dat die doelgroep hun kleding buiten
Lochem kocht.
Dat was voor de eigenaar de reden om de collectie enigszins aan te passen. Er is nu vooral
casual kleding in de winkel te vinden dat wil zeggen: nette kleding met een sportief tintje. Door
deze stap zijn de prijzen enigszins gekelderd met als gevolg dat er een gespreider publiek te
vinden is in de winkel. De winkel mag naar mijn mening en naar wat ik heb gezien in de winkel,
niet meer genoemd worden als een onbetaalbare zaak, want die tijd is geweest.
Waar zeker wat van gezegd mag worden is de goede service van de zaak. De vaste klanten-
kring bestaat uit een heel breed publiek uit Lochem en omstreken maar ook toeristen zijn hier
regelmatig te vinden. Het is ook een van de weinige zaken waar je nog artikelen op zicht mee
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naar huis kunt krijgen wat uiteraard heel prettig is. Ook al zijn we een geëmancipeerd land het
komt er in de meeste gevallen op neer dat de vrouwen de kleren van de mannen uitzoeken/
kopen, dus is dit gedeelte van de service ideaal.

De inrichting van de winkel heeft een Engels accent. De zaak staat vrij vol en geeft een leuk
huiskamer sfeertje. De gebruikte materialen zijn vooral hout, samen met het vloerkleed en het
zitje in de winkel zijn dit de kenmerken van deze huiskamer sfeer. Het is geen standaard winkel
van deze tijd, want het is geen winkel met één soort artikel, maar er is van alles te vinden voor
jong en oud. Het varieert van stropdassen tot een grote collectie overhemden en kostuums tot
truitjes en broeken voor de dames of de jeugd.
Kortom: deze eenmanszaak is het zeker waard om een kijkje te nemen!

De naam, The Duesenberg Connection, is best moeilijk te onthouden en dat heeft ook wel voor
wat opstartproblemen gezorgd. De naam is een link tussen de hobby van de eigenaar, name-
lijk oldtimers, en een heel exclusief automerk. Duesenberg was vroeger in de jaren ‘20 en ‘30
een hele exclusieve auto in Amerika, vergelijkbaar met de Rolls Royce hier. Het eerste idee
was om de winkel Duesenberg te noemen maar dat was niet mogelijk omdat het een be-
schermde naam is. Er is toen aangeraden om er een woordje voor en achter te zetten, want
dan mocht het wel. Daaruit is de naam The Duesenberg Connection ontstaan.

De winkel is maandag’s gesloten en op dinsdag tot en met vrijdag van 09:00 uur tot 18:00 uur
geopend (vrijdag’s tot 21:00 uur) en tussen 12:30 en 13:30 uur gesloten. Zaterdag’s is de
winkel doorlopend geopend  van 09:30 tot 17:00 uur. De winkel is gevestigd aan de Walder-
straat 5a en is telefonisch bereikbaar op 0573 - 253381.

Een adverteerder in de schijnwerper (2)

Ja hoor, het zit er weer aan te komen. Dit jaar wordt namelijk voor de veertiende maal “De
Nacht van De Toekomst” georganiseerd. Deze happening zal plaats vinden in de nacht van

19 op 20 mei. Op zaterdag 19 mei zal het toernooi om 20:00 uur aanvangen. Het toernooi zal
de gehele nacht in beslag nemen en duurt tot maximaal 08:00 uur op de zondagmorgen,
wanneer alle prijzen uitgereikt zullen zijn.
Aan De Nacht van De Toekomst kan iedereen deelnemen, al is er een limiet van het aantal
deelnemers dat maximaal mee kan doen. De minimum leeftijd voor deelname bedraagt 14
jaar, waarbij de jeugdleden alleen mee kunnen doen met toestemming van de ouders/voog-
den.

Binnenkort kan men zich inschrijven op het deelnameformulier welke op de deur van de
Bestuurskamer komt te hangen, maar noteer de datum alvast in de agenda.

De kosten voor deelname zal voor leden ƒ5,00 en voor niet-leden ƒ7,50 gulden bedragen.

De activiteitencommissie

De Nacht van De Toekomst
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De puzzelhoek

Barney
Bullseye
Cabinet
Co Stompé
Dartbord
Dart
Dartpijl
Darts
Dartterm
Double ring
Duo
Embassy
Flight
Game
Gooien
Kroeg
Leg
Marker
Nakijken
Outshot
Partner
Pijlen
Punt
Raken
Ranking
Raymond
Roos
Score
Scoren
Shaft
Slijppul
Spel
Sport
Start
Tops
Tripple ring
Worp

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

INLEVEREN UITERLIJK 31 MAART IN DE COPYBUS!!!

Oplossing maartnummer :

Naam:

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

De juiste oplossing van de februaripuzzel is “romantisch”. Een oplos-
sing die dus past bij het valentijn thema. Van de 11 juiste inzendin-

gen is Erna Eilers (ook wel bekend als Toos van Bep&Toos) als winnaar
uit de bus gekomen.

Thema van deze maandpuzzel is het dartevenement welke op stapel
staat. Deze zal op zondag 25 maart plaatsvinden in onze hal. Dit evene-
ment is bij voorbaat al een succes gezien het aantal deelnemers die
zich inmiddels al hebben opgegeven. Kijken of de puzzel van deze
maand ook zo aanslaat. Veel succes!

De redactie
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Jeugdhoek

Het is alweer maart 2001, en bij de meeste
jeugdleden zit de helft van de competi-

tie er alweer op. Hoog tijd om even te kijken
hoe ieder team er voorstaat. Duidelijk is in
ieder geval dat de welpen het dit seizoen ook
weer goed doen. Beide teams staan 1e , en
4 van de 6 welpen staan ook nog op 100%.
Dat biedt dus perspectieven voor de toe-
komst. Misschien aan het eind van de com-
petitie 2 kampioenen in de welpencompetitie.
Zet hem op jongens, ga zo door!!!!
Ook team 1 in de 1e klasse doet het zeer
goed. Zij staan op een 2e plaats, met een
achterstand van 5 punten op de nummer 1.
Ook moet nog gezegd worden dat het ge-
middelde percentage rond de 70 % ligt, dit
betekent dus dat deze jongens gewoon goed
presteren. Zet hem op, Bram, Max en Guido.
Tevens wenst de jeugdcommissie ook de
andere teams veel succes.

In februari hadden we weer een filmavond
georganiseerd. De jeugdleden waren wel-
kom vanaf 19:45 uur met enkele vriendjes
of vriendinnetjes. Om een uur of acht zou de
film dan ook aanvangen. Aangezien er en-
kele problemen waren met het geluid, kon
de film niet direct om 20:00 uur beginnen.
De kinderen vermaakten zich dan ook nog
even in de zaal, terwijl de jeugdcommissie
zeer druk in de weer was om de problemen
op te lossen.
Tegen 20:15 uur kon de video eindelijk op
play gezet worden, en de kinderen konden
gaan genieten van Stuart Little. Deze film ging
over een muis die geadopteerd werd.
Er ontstonden enkele problemen tussen de
huiskat en Stuart Little. De huiskat probeerde
via de zwerfkatten van Stuart Little af te ko-
men. Het werd uiteindelijk een heel spannend
avontuur, dat natuurlijk zeer goed afliep.
Uiteindelijk duurde de film tot een uur of tien.
Daarna pakten een heleboel kinderen weer
het batje in de hand, en tafeltennisten nog
even tot ze opgehaald werden.
Al met al een zeer geslaagde avond.

Sinds februari is de jeugdcommissie versterkt
met twee nieuwe leden.

Johannes en Bram zijn ons komen verster-
ken. Wij hopen dat zij een plezierige tijd zul-
len beleven en dat ze weer een hoop nieuwe
ideeën inbrengen.

Tot de volgende maand,

Namens de jeugdcommissie,

Ellen Simmelink

Johannes Osterloh Bram Ebskamp
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De twee kanten van...

Deze maand een interview met Frans-Jan. Geen lid, maar wel zeer verdienstelijk voor de
vereniging. Zo zet hij zich in voor jeugdactiviteiten en draait hij zeer regelmatig bardienst.

Omdat veel mensen hem alleen van gezicht kennen, leek een interview wel op zijn plaats.
Volgende keer hoeft niemand zich af te vragen: “Wie is toch die man die achter de bar staat?”

Naam : Frans-Jan Holtmaat
Adres : Smitjan 14
Postcode/Plaats : 7475 DK Markelo
Geboortedatum : 23-07-1974
Schoenmaat : 42
Familie : vader, moeder, broer (Jan-Willem, 27 jaar)

nu samenwonend met Ellen
Huisdieren : kat Elmo en 2 cavia’s Goldie en Quinty
Burgerlijke staat : samenwonend met Ellen
Hobby’s : tuin, biljart, dart, T.V., enz.
Favoriete schrijver : John Grisham
Favoriete internetsite : www.autotrack.nl
Favoriete speler : Patrick van Laarhoven
Favoriete speelster : Ellen Simmelink
Favoriete jeugdspeler : Johannes Osterloh
Favoriete jeugdspeelster : Marlies Fleming
Wil later worden : eigen ondernemer
Favoriete sport : biljart/dart
Favoriete  barmaatjes : Koma, Jaantje en Albert
Favoriete barmuziek : après-ski
Draait het liefst bardienst met : Albert ten Hoopen, omdat ik goed met hem kan werken
Beste karaktereigenschap : medelevend
Slechtste karaktertrek : materialistisch
Lekkerste eten : spruiten
Minst lekkere eten : bruine bonen
Voorkeursdrank : bier
Afkeursdrank : geen
Mogen me wakker maken voor : niks, ik wil gewoon blijven slapen
Kijkt graag naar : alles wat beweegt
Heeft een hekel aan : mensen die zeggen dat iets moet
Ambities bij De Toekomst : zoveel mogelijk lol maken

1e divisie halen
Ambities algemeen : rijk worden
De wereld over 100 jaar : nog steeds rond
Wens/Droom : wereldvrede
Wijze raad van F.J. : Let niet teveel op anderen, kijk eerst naar jezelf
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“Toekomst Moppers”

Een blondje loopt een bank in Amsterdam
Centrum binnen en vraagt om een lening.
Ze zegt, dat ze voor 2 weken op zakenreis
naar de Verenigde Staten moet en dat ze
10.000 gulden nodig heeft. De bankemployé
zegt dat de bank wel een onderpand nodig
heeft voor de lening. Het blondje pakt haar
autosleutels en overhandigt de man de sleu-
tels van een gloednieuwe Rolls Royce, die
voor het gebouw geparkeerd staat.
De identiteit van het blondje wordt gecontro-
leerd en alles klopt. De bank gaat akkoord
met de Rolls als onderpand voor de lening.
Als ze weg is, hebben de directeur en zijn
personeel een hoop lol over het feit, dat ie-
mand een auto van een half miljoen als on-
derpand gebruikt voor een lening van maar
10.000 gulden. Echt iets voor een blondje, is
de lacherige opinie. Een van de bank-
medewerkers rijdt de Rolls in de onder-
grondse garage van de bank en parkeert de
auto daar.
Na 2 weken komt het blondje terug en be-
taalt netjes de lening terug, plus de rente van
zo’n 45 gulden. De employee groet haar
vriendelijk en zegt, dat ze blij waren zaken
met haar te kunnen doen. Maar hij geeft aan,
dat ze wel enigszins in verwarring zijn ge-
raakt. Na haar vertrek hebben ze haar nog
een keer nagetrokken en het bleek, dat ze
multimiljonair is.
Waarom wou ze in vredesnaam 10.000 gul-
den lenen, terwijl ze zelf zo rijk is.
Het blondje kijkt hem glimlachend aan en
zegt: “Waar zou je anders in Amsterdam voor
slechts 45 gulden je auto voor 2 weken kun-
nen parkeren.

Een schoolinspecteur bezocht een kleine
dorpsschool. Toen hij het leslokaal binnen-
kwam, was het er een herrie van jewelste.
Hij pakte de langste jongen, die ook al een
behoorlijk stemgeluid had, bij de kraag en
zette hem op de gang met de woorden: “Blijf
hier maar even om af te koelen!”
Hij gaf de andere jongens een preek over
gedrag, totdat een jongetje een vinger op-

stak en zei: “Meneer..... mogen we nu onze
meester weer terug?”

Een stotteraar loopt met zijn vriend over
straat. De stotteraar zegt opeens tegen zijn
vriend: “Kkk-kijk, ee-ee-nnn Bbbéé- bbeMW
!”. De BMW is inmiddels al 3 straten verder.
Zijn vriend wil niet onbeleefd doen en zegt:”
ja, mooi !” Twee straten verder, hetzelfde ri-
tueel. “Kkkkijk, eeeeennn Mmmercedddes...”
“Ja”, zegt zijn vriend, ietswat meer geïrriteerd.
“Ik zag hem!” Na een poosje: “Kkkijijkkk....”.
“Jaja ! onderbreekt zijn vriend hem.” Ik heb
hem gezien!!!” Waarop de stotteraar:
“waarrromm t-t-trap je er d-da-dan in?”

Marcel Snijder

Drie bejaarde mannen zitten in een bar. Zegt
de eerste tegen de andere twee. ”Ik weet het
niet hoor, maar volgens mij word ik dement.
Als ik naar buiten ga en ik doe de deur ach-
ter me dicht denk ik, ga ik nu weg of kom ik
terug.” Zegt de tweede: “Nou als ik naar de
supermarkt ga om boodschappen te doen,
dan denk ik: heb ik het al gekocht of moet ik
het nog kopen.” Zegt de derde: “Nou, ik
mag het afkloppen (klopt op de houten bar).
Ja, binnen...”

Drie stotteraars zitten in een café. Zegt de
een tegen de anderen:”  G-G-geintje, w-w-
wie kan b-b-bestellen zonder te s-s-s-stotte-
ren hoeft niet te b-b-betalen, degene d-d-d-
die w-w-wel stottert b-b-betaalt!” De
serveerster komt aanlopen en vraagt aan de
eerste wat hij wil drinken: ”cola”, antwoordt
deze. De serveerster vraagt het aan de
tweede: “sinas”, is nu het antwoord. De ser-
veerster vraagt het aan de derde: “koffie”,zegt
deze, ook zonder te stotteren. De serveerster
vraagt: “espresso of cappuccino?” Waarop
de stotteraar antwoordt: “r-r-r-rotwijf!”

Jochem Veldmaat
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Filmavond Wedstrijdverslagen

Zaterdag 17 februari was de filmavond en
Stuart Little werd gedraaid. Eerst was er

geen geluid en mochten we even tafelten-
nissen. Het was een leuke film en we heb-
ben erg genoten. In de pauze kregen we wat
te drinken en de film was om ongeveer 10
uur afgelopen. Daarna gingen sommige kin-
deren nog even tafeltennissen.
Het was een leuke avond.
Groetjes,

Emmy

Er was voor ons een film en die film was heel
leuk. Het begin was goed en slecht, maar de
film liep toch goed af. De film was eerder af-
gelopen dan in het blad stond. Dit is wat ik
wilde schrijven.
Groetjes,

Jelle

De Toekomst 2 - Ugchelen 4 10-02-2001

Wij (Jochem, Tomas en Emmy) speelden 10
februari tegen Ugchelen 4 en het was heel
moeilijk!
In de hal was het wel rustig. Jochem heeft
goed gespeeld, maar jammer genoeg won
hij niks!! Tomas speelde ook goed, maar won
ook niks. Emmy heeft er nog net 2 gewon-
nen en het dubbel van Emmy en Tomas werd
niet gewonnen!!!!
Groetjes,

Emmy, Tomas en Jochem

De Toekomst 3 - Torenstad 6 10-02-2001

Vandaag, 10 februari, moesten we spelen
tegen Torenstad 6.
G. Schutte heeft er twee gewonnen. R.
Hagevos heeft er één gewonnen. Ik, M.
Wissink, heb weer niks gewonnen. Torenstad
6 was een stuk beter dan wij.
Het was wel leuk, maar winnen is toch veel
leuker. Dit was het wel weer voor vandaag.
Volgende keer beter.

ik, Emmy ben samen met Marlies, Guido,
Adrie en Paul naar Nijmegen geweest voor

het B-licentie toernooi.
We moesten om half 9 bij de hal zijn. Adrie
en Paul gingen ons coachen. Guido moest
om 10:00 uur al spelen. Marlies en ik pas om
12:00 uur.
In de poule werd ik tweede en ging door en
toen heb ik er nog één gewonnen. De partij
daarna verloor ik.
Marlies en Guido kwamen even ver als ik.
Het was een leuk toernooi en we waren om
17:45 uur weer thuis.

Groetjes en -xxx-jes,
Emmy

Toernooiverslag
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Volgende maand verwacht...

n Verslag Enno Wijsbeek toernooi

n Affiche paaskaarten

n verslag feestelijke opening Vrijwiligerscentrale

n Verslag van de dia-avond “De vier jaargetijden”

n Affiche Nacht van de Toekomst

n Laatste deel van het verslag van de Chinagangers

n Wie zijn de winnaars van het darttoernooi?

n Wellicht staat uw stukje in het volgende clubblad
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