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W. Tuitert-Broeke
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Redactioneel

Het laatste weekend van maart bleek een
soort rampweekend voor de redactie te

worden. Veel copy was niet ingeleverd of
werd later dan last-minute ingeleverd. Veel bel,
email- en vangwerk moesten wij (helaas) ver-
richten om dit clubblad weer volgens plan-
ning af te krijgen. Ach, uiteindelijk lukt ons dat
altijd wel weer, maar vrolijk wordt je er niet
van. Indirect worden wij zo met nog meer
werk opgezadeld. Hopelijk gaat het de ko-
mende maand beter. Wij zullen in elk geval
ons kersverse redactielid Eveline weer op
menig Toekomst-lid afsturen om alles op re-
dactioneel gebied weer op rolletjes te laten
verlopen.

Januari en februari zijn altijd rustige maan-
den i.v.m. met de start van de competitie en
diverse toernooien. “Rustig?”, zult u dan zeg-
gen. Nou, rustig op het gebied van activitei-
ten binnen De Toekomst bedoel ik hier dan
ook. In maart komen de eerste activiteiten dan
op gang. In deze Toekomst Meppers staan
daarvan de verslagen met foto’s. Hiermee zijn
de “eerste schapen over de dam” en wordt
het een drukke boel in april en mei in de Jan
Wissinkhal. Zie ook de agenda en diverse
aankondigingen in dit clubblad en/of op de
website.

Het derde en laatste deel van het reisverslag
naar China hebben wij een maand uit moe-
ten stellen. Maarten Boer is nog druk aan het
schrijven en volgende maand hopen wij dit
stuk te kunnen plaatsen.

In de jeugdhoek hebben wij deze maand ook
de tussenstanden en percentages van de
jeugd opgenomen. Vorige maand was de
jeugdcompetitie i.v.m. een lange tussenstop
nog niet zover en momenteel zijn zij al ver-
der dan 5 wedstrijden. Een beetje verdraaide
cijfers dus helaas.

Veel leesplezier!

Jochem Veldmaat
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De inmiddels in het leven geroepen
jubileumcommissie heeft op 14 maart

overleg gepleegd.
Het doel van deze bijeenkomst was, dat er
een inventarisatie moest plaatsvinden van
welke activiteiten er in het jubileumjaar zullen
plaatsvinden. De diverse commissies kregen
de gelegenheid om hun plannen te presente-
ren en deden opgave van de te verwachten
kosten. Het bestuur wacht met belangstelling
de ontwikkelingen af.

De dia-avond, georganiseerd door de
recreantencommissie en gepresenteerd door
Wim Kok had als thema “De vier jaargetij-
den”. De presentatie werd door ongeveer 30
personen onder genot van een hapje en een
drankje aanschouwd.

Op woensdag 4 april a.s. zal er een bijzon-
dere ledenvergadering worden gehouden.
De uiteenzetting van de bouwplannen die het
bestuur voor ogen heeft en de vraag aan de
leden voor toestemming om dit plan te reali-
seren. Het bestuur verwacht een grote op-
komst  van leden.

Op de deur van de bestuurskamer komt di-
rect, wanneer de leden toestemming hebben
gegeven om tot verbouwing cq uitbreiding van
de hal over te kunnen gaan, een inschrijf-
formulier te hangen voor de mensen die hun
steentje willen bijdragen aan de realisatie van
de bouwplannen.

Henk Emsbroek

P.S. Als u dit leest is 4 april achter de rug. Het
resultaat van de bijzondere algemene leden-
vergadering kunt lezen in het volgende
maandblad.

Van het bestuur
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Agenda

April 2001:

07 april 9e ronde landelijke competitie senioren
Landelijk dames: De Toekomst 1 - Swift (D) 2 (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
28 april Nederlandse Jeugdkampioenschappen voor B-licenties
29 april Nederlandse Jeugdkampioenschappen voor A-licenties

Mei 2001:

06 mei Fietstocht met aansluitend pannenkoekenmaaltijd (13:30 uur)
11-13 mei Jeugdkamp (Hummelo)
12 mei Spectrum wonen toernooi
13 mei Finales Nationale Jeugdmeerkampen
19 mei B/C-Kwalificatiejeugdranglijsttoernooi (Hoofddorp)
23-27 mei Lochemse keidagen (hal gesloten)
24-26 mei EDR-tafeltennis toernooi (Klazienaveen)

ik

tafeltennis
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http://start.at/toekomst

toekomst@bigfoot.com

url:

e-mail:

De Toekomst is inmiddels alweer iets lan-
ger dan tweeëneenhalf jaar online, of ei-

genlijk is het pas. Diverse verenigingen had-
den hun eerste stappen al eerder op het inter-
net gezet. De Toekomst, of eigenlijk ik, pakte
het destijds goed aan en kwam met een voor
die tijd goede en complete website. Niet al-
leen werd dit door anderen ook zo gewaar-
deerd en hebben we zo al snel een plaats in
de TTNL Top 10 veroverd, maar ook was het
blijkbaar voor diverse mensen reden genoeg
om de website regelmatig te bezoeken. Eén
ding wat daar zeker aan heeft bijgedragen zijn
de soms dagelijkse  updates aan de website.
Al meer dan 2 jaar lang lukt het mij om meer-
dere malen per week, en sommige weken
dus zelfs dagelijks, de website bij te werken.
Als bezoekers valt er dus elke keer wel weer
wat nieuws te lezen of te bekijken. Nog geen
andere webmaster van een tafeltennis-
vereniging is hier tot nu toe in staat toe ge-
weest!
Al eerder maakte ik in het clubblad en op de
website melding van de 5.000e en 10.000e

bezoeker en daarnaast van een stijgende lijn
van het aantal bezoekers per dag. Nu ben ik
best trots dat ik dat weer kan doen, want in-
middels zijn er al meer dan 15.000 bezoe-
kers op “mijn” website geweest! Geen andere
tafeltennisvereniging in Nederland kan dat
zeggen en volgens mij is er zelfs nog geen
die de 10.000 heeft gehaald, maar dit schrijf
ik even onder voorbehoud. Veel bezoekers is
en blijft een stimulans om op deze manier
door te blijven gaan, iets wat ik dus voorals-
nog ook zeker zal blijven doen.

Bezoekers bedankt!

Nieuwe foto’s online
Enige tijd is de foto-pagina een onder-
geschoven kindje geweest op de website. Het
is echter vaak zeer lastig om de vele pagi-
na’s die de website rijk is, inmiddels al meer
dan 1150, allemaal even goed up-to-date te
houden. Men moet niet vergeten dat niet al-
leen het bijna dagelijks bijwerken veel tijd en
energie kost, maar dat de redactie ook vrij-
wel alle gegevens zelf regelt en/of maakt, zo
ook dus de foto’s. Soms laten ook wij wel eens
een steekje vallen. Inmiddels is de foto-pa-
gina de afgelopen weken weer aangevuld met
diverse foto’s, waarvan ook enkele met te-
rugwerkende kracht. Er wordt getracht deze
pagina nu weer regelmatig te voorzien van
nieuwe foto’s.

Geschiedenis landelijke teams
De redactie is ook nog steeds flink aan het
spitten in de archieven van De Toekomst (die
vaak bij deze en gene thuis op zolder ligt). Dit
o.a. ter voorbereiding op het 50-jarig jubileum
van De Toekomst en het bijbehorende
jubileumboek welke volgend jaar op de
agenda staat. Veel zaken die een waarde
hebben voor De Toekomst worden uiteraard
ook op de website gezet.
Zo ontstonden enige tijd geleden de rubrie-
ken “Geschiedenis landelijke teams” en “Club-
kampioenen”. Na weer wat nieuwe informa-
tie gevonden te hebben, is dit uiteraard online
gezet; ditmaal de samenstelling van de lan-
delijke teams in 1989. Aan voorgaande jaren
wordt nog steeds gewerkt!

Jochem Veldmaat
webmaster

Landelijk record: 15.000 bezoekers!!!



Toekomst Meppers april 2001

6

Heuksken van Hendrik Jan

De wekke der op mossen wiele thuus tegen
de Lieverdjes. Dat ging een stuk makkelukker.
Allene Joop verloor de eerste wedstried,
doarnoa was ut louter Toekomst  wat de
klokke sloog.
Afgelopen vriedag  mossen wiele thuus te-
gen de Spinners. Wiele wissen dat dat neet
gemakkeluk zol goan. Mor ja, ai
kampioensaspiraties hebt dan moi der veur
goan. Wi gingen der ok wal veur mor de te-
genstander  warken neet al te best met. Zo-
doende heb wiele dan ok onze eerste neder-
laag e leden en hew een meugeluk
kampioensschap eigenluk een betjen ver-
gooit.
Noe iets heel anders. Op 25 maart werd er,
zo als elk jaor, een dart-toernooi georgani-
seerd. Mien breur en ik hadden zich, net als
23 andere koppels, in e schreven. Met een
hoop vremde gezichten in ons midden wer-
den de poules in e deelt.
As gedoodverfde favoriet en titelverdedigers
werden H.J. en zien breur G. as eerste in poule
1 in e deelt. Een zucht van verlichting ging
bie 20 van de 24 teams deur de zaal. Wie
word’n dan ok eerste in de poule deur gecon-
centreerd en met veulle tac-tics  te gooien.
De volgende ronde mossen wiele tegen hele
andere tegenstanders. In een enerverende pot
werd verloren van Jan van Londen en zien
partner veur disse meddag Henri Bruntink.
Wie mossen allebeide nog een bull gooien
en doar hew zo’n betjen 25 keer oaver e gooit.
Jan was de meest gelukkige en trof met pijl
78 de roos.
Wiele mossen um plaats 5 speullen. En ver-
rek toen ging ut in ene kere wal en met tien
minuten haw de pot e wonnen.
Kees-Jan en Tom werden glorieus en terecht
winnaar van dit prachtige darttoernooi. Orga-
nisatie bedankt. En Koma veur de hele mid-
dag achter de tap met al die drammerige keals
der veur.

H.J. uur Reurle

P.S.  Ok de groeten van mien breur.

Ut is zundagmeddag en ik ligge op de
banke naor Studio Sport te kieken as de

telefoon geet. Mirko an de lijn.

Of ik nog van plan bunne um een stuksken in
ut clubblad te schrieven.  “Natuurluk” is mien
antwoord door op, ik zal ut geliek ef deur
mailen want ik wol der net an  beginnen.
Um de een of andere maniere verget ik elke
keer weer um ut heuksken op tied bie De Toe-
komst te kriegen. En dat valt neet altied met
um de dood eenvoudige reden dat ik der veul
te late an beginne.

Noe moar iets oaver ut toafeltennis. Een
wekke of dree geleden mossen wiele noar
Swift hen. Op de een of andere maniere kan
ik doar nooit good speullen.  Of ut noe an de
toafels ligt of an de slechte vloere, den boa-
vendien ok nog glad is, of an de tegenstan-
der, ik goa doar nooit met veulle winstpartijen
noar huus. Zo ok disse keer. Ut was verschr-
ikkeluk slecht. Doar oaver hen kwam dat Joop
’s aovunds op tiet noar huus mos en dus alle
partijen achter mekare af mos warken. Ut
enigste wat Reint en ik nog e doane heb is
speullen of tellen. Joop  en Reint wonnen der
allebeide twee. Ut dubbel van Reint samen
met mien was ok een prooi veur ons. Met 5 –
5 bunne wiele noar huus hen e goane en  doar
wazen wiele neet tevreden met.
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Wist u dat...

Claske Harmsen een cd gekopieerd had voor Ietje Wissink met muziek van Frans Bauer.
Ietje besloot om de gehele kantine van deze prachtige muziek te laten meegenieten, maar
het gekke was de cd deed het niet.
Ietje daarom aan Claske vroeg hoe dat toch kon.
er aan knopjes werd gedraaid maar er niks gebeurde totdat men tot de ontdekking kwam
dat de stekker van de cd speler niet in het stopcontact zat.
we toen gelukkig nog konden genieten van Frans Bauer. En laten we eerlijk zijn dit hadden
we niet graag gemist.

Bep laatst bloed ging geven en daar verschillende mensen van De Toekomst waren, te
weten: Gerrie Vels, Jaques Rijswijk en Willem Wilgenhof dus het was meteen erg gezellig.
Bep aan Willem vroeg of hij hiervoor een snipperdag moest nemen of er speciaal vrij voor
kreeg.
Willem er een bezoekje aan de dokter van gemaakt had.
we uit zeer betrouwbare bron hebben vernomen dat Willem zich de rest van de dag niet zo
lekker meer voelde en nu in het vervolg gewoon naar zijn werk kan gaan omdat hij geen
bloed meer hoeft te geven.

Toos laatst Bennie Bannink met een balletje keihard op het oog had geslagen.
je dit ook wel duidelijk kon zien.
dit oog nadien namelijk veel dieper lag als het andere oog.

Jacob Sijken zijn trouwring kwijt was geraakt.
hij dit toch wel erg jammer vond en daarom besloot om maar nieuwe ringen te kopen voor
hem en Ellie.
wanneer de familie Sijken nog mocht besluiten om het huwelijksfeest ook nog voor de tweede
keer te vieren, ze ons dat maar even moet laten weten.

Toos bij Henk en Klazien Emsbroek op de koffie ging terwijl deze nog in de ochtendjas
liepen.
dit twee dingen kan betekenen: of de familie Emsbroek doet het ‘s morgens rustig aan of
Toos is ‘s morgens al voor dag en dauw op pad om mensen blij te maken door bij hen op
koffie visite te gaan.
je dus alert moet wezen als je Toos ziet fietsen.

dit het alweer was voor deze maand.

Tot de volgende keer,
    Groetjes van Bep en Toos

•
•

•
•
•
•

•

•

•
•

•
•
•

•
•

•

•

•

•

•
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Enno Wijsbeek

Zaterdag  23 maart was alweer de derde
dag van het Enno Wijsbeek Toernooi.

Deze werd  gespeeld in Zwolle en waren we
te gast bij de vereniging Revas De Peperbus.

Daar ons groepje spelers steeds verder
groeit spelen we nu met drie teams.

Toekomst 1: Claske  en Bennie
Toekomst 2: Ria en Marina
Toekomst 3: Wilco en Hermine

Ook deze dag hebben de teams alles uit de
kast gehaald en dat viel niet altijd  mee. De
tegenstander is evenmin bereid om  punten
af te staan, zodat er  mooie wedstrijden ge-
speeld werden die soms drie sets nodig had-
den om tot een winnaar te komen.
Het was weer een fantastische dag waarvan
we allen genoten hebben en met tevreden-
heid op terug kunnen zien.

De laatste speeldag wordt gespeeld in
Hengelo en dan zijn we te gast bij de vereni-
ging ISV Hengelo.
Deze dag zal, zonder te weten wat de uitslag
is, een gezellige en geslaagde dag worden
met als afsluiting een maaltijd. Dus weer al-
lemaal hard trainen om het resultaat zo hoog
mogelijk te krijgen.

Tevens wil ik ook even stilstaan bij de  men-
sen die er iedere wedstrijd weer zijn om voor
het vervoer te zorgen. Bedankt!

Groetjes,

Rob van der Zee

Het bestuur van de L.T.T.C. “De Toekomst”
heeft vanaf 1983, ter financiering van de

bouw van de Jan Wissinkhal obligaties van
ƒ 100,- uitgegeven.
Elk jaar worden door de notaris 100 num-
mers uitgeloot (in december). Velen zijn in
het bezit van zo’n obligatie. Regelmatig zijn
er leden en niet-leden die hun obligatie ter
beschikking stellen van de club.

Als er personen zijn die dit waardepapier nu
ook willen schenken i.v.m. de renovatie en
de verbouwing van de hal, dan kom ik even
langs.

Terugsturen kan ook en wel aan:

J.W. Wissink
Molenbelt 22
7241 JL Lochem

Iedereen die de obligatie(s) terugstuurt in april
of mei (dus voor 1 juni), ontvangt een atten-
tie.

Met vriendelijke groeten,

Jan Wissink

Obligaties
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Fietstocht Beekvlietroute

Op zondag 6 mei 2001 organiseert de recreantencommissie wederom een fietstocht voor
leden en niet-leden van de vereniging en aansluitend zal weer pannenkoeken worden

gegeten in de hal.

De fietstocht zal zijn aanvang hebben om 13:30 uur bij de Jan Wissink hal, waar de tocht na
ongeveer 20 km weer zal eindigen. De tocht gaat o.a. door  Armoede, Ampsen, Exel en de
Exelse Tol. Onderweg zal nog voor een consumptie worden gezorgd. Er bestaat de mogelijk-
heid om de route in te korten voor de mensen die niet de volledige route willen rijden.

Voor de

 fietstocht
 is een kleine vergoeding verschuldigd:

volwassenen:ƒ 5,00 (� 2,27)

kinderen: ƒ 3,00 (� 1,36)

De fietstocht wordt afgesloten met een

    pannenkoekenmaaltijd

Men kan zich opgeven bij de commissieleden of inschrijven op het inschrijfformulier in de kan-
tine in de hal.

Mocht het slecht weer zijn of wanneer er nog sprake is van het MKZ-virus, dan wordt de fiets-
tocht uitgesteld tot een nader te bepalen datum.

De recreantencommissie
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Onze vereniging heeft als standhouder
aan de vrijwilligersdag deelgenomen. De

bedoeling was sportverenigingen en andere
organisaties op deze markt gelegenheid te
geven vrijwilligers te werven.
Ons toegewezen tafeltje hebben wij aantrek-
kelijk aangekleed met o.a. folders van onze
afdeling aangepaste sporten, clubbladen en
informatieboekjes van onze club.

Eveline Eggink heeft gezorgd voor prachtige
posters in diverse kleuren, waarop vermeld
stond, dat wij ballenraapsters, redactie-
medewerkers en mensen voor schoonmaak-
werkzaamheden zochten.

Al met al was het een gezellige middag met
vele bezoekers, opgeluisterd met vele muzi-
kale optredens tijdens de markt.

Op een goede wijze hebben wij als vereni-
ging wederom aan de weg getimmerd en ons
verenigingsgezicht laten zien. Het heeft ons
niet direct vrijwilligers opgeleverd, maar op
de lange duur ben ik ervan overtuigd, dat het
zijn vruchten nog zal afwerpen.

Tenslotte bedank ik Eveline nog voor haar
inzet en haar prettige aanwezigheid.

Henk Emsbroek

Vrijwilligersdag

Zoals jullie waarschijnlijk niet ontgaan zal
zijn, bestaat onze “club” op 26 juni 2002

50 jaar. Het bestuur wil dit heugelijk feit na-
tuurlijk niet ongemerkt voorbij laten gaan. In-
middels is er een jubileumcommissie inge-
steld, die tot taak zal hebben om samen met
de diverse commissies verschillende activi-
teiten te organiseren.

 50 JAAR  L.T.T.C. “DE TOEKOMST”

De jubileumcommissie bestaat uit:

Harrie Albers
Sandra Bouck

Henk Emsbroek
Frans Snijder

Marcel Theunissen
Chris Wennekker
Bennie Wijnhoud

Waarbij Marcel Theunissen de terugkoppe-
ling naar de redactie verzorgd.

Van de activiteiten wordt u natuurlijk t.z.t. op
de hoogte gesteld. Wat al wel vast staat is
dat er op 29 juni 2002 een receptie zal wor-
den gehouden met ’s avonds een spette-
rende feestavond (noteer deze datum al-
vast). Hebben jullie suggesties om deze
feestavond tot een groot succes te maken,
schroom dan niet dit door te geven aan één
der bovenstaande personen.

Daarnaast zal de redactie o.a. een boek sa-
menstellen met daarin alles met betrekking
tot De Toekomst over de afgelopen 50 jaar.

Natuurlijk staan wij ook open voor andere
ideeën, op- of aanmerkingen.

Namens de jubileumcommissie,

Chris Wenneker

Jubileum 2002
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Tafeltennis-poëzie

De verbouwing

Gaat het nu eindelijk gebeuren?
Alleen de plannen liggen er nog voor het keuren.

Uitbreiding van de kantine, kleedkamer en de zaal.
Naar tevredenheid van ons allemaal?

Met mogelijkheden tot darten en poulen?
Daar wil ik eigelijk met dit gedichtje op doelen.

Want het gaat goed met onze vereniging
en dat mag dan toch wel blijken uit onze accommodatie voorziening.

Een extra bord en een tafel met gaten,
dat garandeert extra gezelligheid net zoals kaarten.

Dit komt ten goede aan de baromzet
en in één adem noem ik dan ook de pret.

We zullen als vereniging binnen Lochem groeien
met meer leden jong en oud.

Zodat tafeltennis de mensen meer kan boeien,
ook voor iemand die er niet zoveel van houdt.

KC4magic
(alias Kees Jan Snijder)

MKZ

Een tafeltennisser met Mond- en Klauwzeer
Ging verschrikkelijk te keer.

Waarom ben ik niet gevaccineerd ??
Nu word ik net als koeien afgeserveerd !!

Jos Zonneveld

Slaaplied

Slaap Mirko slaap,
anders is het in het weekend weer gaap, gaap, gaap.

Het is inmiddels over 24:00 uur
In het weekend zijn dan jouw benen weer zuur

Dan moet je zonder stennis,
je bezighouden met tafeltennis.

Ga toch eens naar bed,
en heb daar dan dikke pret.

Droom dan niet over een batje, een bal of een netje,
zet dat dan uit je hoofd en gun je slaap ééns een verzetje.

Mirko Egbers
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John nodigde zijn moeder uit om bij hem
te komen eten in de flat, die hij deelde

met een meisje.
Zijn moeder vond het meisje (Julie) bijzon-
der aantrekkelijk en vroeg zich af wat hun
relatie precies was.
John las de gedachte van zijn moeder en
zei: Ïk weet wat U denkt", maar ik verzeker U
dat Julie en ik gewoon huisgenoten zijn.
" Ongeveer een week later sprak Julie John
aan: "Sinds jouw moeder hier is geweest, kan
ik die mooie zilveren opscheplepel nergens
vinden. Je denkt toch niet dat zij hem heeft
meegenomen?"
"Dat betwijfel ik,"reageerde John "maar voor
de zekerheid zal ik haar een brief schrijven."
Zo gezegd zo gedaan.

Hij schreef:
"Lieve Moeder, ik zeg niet dat u onze
opscheplepel hebt meegenomen en ik zeg
ook niet dat u hem niet meenam. Maar het
feit blijft dat de lepel zoek is sinds U hier bent
geweest.

" Na enkele dagen kwam er een brief met
het antwoord van Johns moeder:
"Lieve zoon, ik zeg niet dat je met Julie slaapt
en ik zeg ook niet dat je niet met haar slaapt.
Maar het feit blijft dat ze indien ze in haar
eigen bed had geslapen, ze intussen die le-
pel daar zou hebben gevonden."

Liefs,
je moeder

Antonio Arts

De opscheplepel

Een man neemt een dag vrij en besluit te
gaan golfen. Hij is bij de tweede hole als

hij een kikker naast de green ziet zitten. Hij
denkt er niet over na en staat op het punt te
slaan als hij hoort: “Kwaak...negen ijzer”. De
man kijkt rond en ziet niemand. “Kwaak...
negen ijzer”. Hij kijk naar de kikker en besluit
te bewijzen dat de kikker ongelijk heeft. Hij
steekt zijn andere club weg en neemt een
negen ijzer. Bam! Hij slaat raak. De man is
geschokt. Hij zegt tegen de kikker: “Jij bent
zeker een gelukskikker, he?” De kikker
antwoordt:”Kwaak.... Gelukskikker.” De man
besluit hem mee te nemen naar het volgende
hole. “Wat denk je kikker?”, vraagt de man.
“Kwaak... drie hout” De kerel neemt een drie
hout en bam!! Hole in one. De man is ver-
bijsterd en weet niet wat te zeggen.
Aan het einde van de dag vraagt de man
aan de kikker: “Ok, waar gaan we nu naar-
toe?” De kikker antwoord: “Kwaak...Las
Vegas.” Ze gaan naar Las Vegas en de ke-
rel vraagt: “Ok kikker, wat nu?” De kikker zegt:
“Kwaak.... $3000, zwart 6” Bam!! Bakken
geld komen teruggeschoven over de tafel. De
man neemt zijn winst en vraagt aan de kik-
ker: “Ok, waar gaan we nu naartoe?” De kik-
ker antwoordt: “Kwaak.... Washington.” Ze
gaan naar Washington en de kerel vraagt:”Ok
kikker, wat nu?” De kikker zegt: “Kwaak... Run
for president.” Die kans is nog veel kleiner
dan één op een miljoen, maar de man doet
het en wordt president.
De man zit al jaren in het Ovalen Kantoor
voordat hij aan de kikker vraagt:”Kikker, ik weet
niet hoe ik je terug moet betalen. Je hebt al
dat geld voor me gewonnen en me aan een
goede baan geholpen. Ik ben je eeuwig dank-
baar.” De kikker antwoordt: “Kwaak....Laat mij
je....kussen.” De man denkt, waarom niet,
omdat die kikker zoveel voor hem heeft ge-
daan, verdient hij het. Met een kus verandert
kikker in een knappe 20 jaar oude meid, met
een heerlijke mond.... “En dat, Mr. Starr, is hoe
mevrouw Lewinski in mijn kamer kwam.”

Ans Braakhekke

De gelukskikker
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Aankondiging (Nacht van de Toekomst)

De nacht van zaterdag 19 op zondag 20 mei,
de 14de editie van de

Een onvergetelijke nacht tafeltennissen van 10 uur ‘s
avonds tot 8 uur ’s morgens, en wat er zoal bij komt

kijken!

Dit toernooi is ook open voor niet-leden en leden van andere
verenigingen. Dus geef je snel op: vol is vol!

Je kan je inschrijven op het inschrijfformulier dat hangt op de
deur van de bestuurskamer.

Minimumleeftijd voor deelname is 14 jaar
(jeugdleden met toestemming ouders)

Inschrijfgeld: voor leden ƒ5,00 (� 2,27)

   voor niet-leden ƒ7,50 (� 3,40)

Gaarne volgende gegevens bij inschrijven melden:
Naam,   vereniging,   competitie(+klasse) / recreant,

telefoonnummer

Inschrijven kan t/m woensdag 16 mei

De activiteitencommissie
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Uitnodiging

Wij nodigen jou van harte uit om mee te
doen aan ons jaarlijkse EDR-tafelten-

nis toernooi in Klazienaveen (Drenthe). Dit
toernooi vindt altijd plaats op Hemelvaarts-
dag , dit jaar op 24, 25 en 26 mei.

Op het toernooi zijn alle klassen vertegen-
woordigd en regelmatig kom je tegen buiten-
landse tafeltennissers te spelen uit Duitsland,
België enz.

Het toernooi duurt 3 dagen, maar je mag
natuurlijk ook 1 dag meedoen. Het is toch
wel een uniek toernooi, omdat je kunt kam-
peren vlakbij de zaal, er is ’s avonds live-
muziek en er wordt gezorgd voor ontbijt en
maaltijden, dit alles tegen lage prijzen.

Dus wil je er een weekend op uit met een
jeugdgroep, een groep senioren of alleen?

Kijk dan voor verdere informatie onder:

http://www.edrtoernooi.com

De Treffers ’70  - Klazienaveen (Drenthe)

Met vriendelijke groet,

Gerrit Joling
Henk ten Hoor

Dia-avond

Woensdagavond 21 maart was er bij de
recreanten een dia-avond over de vier

jaargetijden verzorgd door Wim Kok. We
waren aanwezig met ruim 30 personen en
werden getrakteerd op schitterende beelden
van Lochem en omgeving.
De mooie flora en fauna die ons land rijk is
werd aan de hand van schitterende dia’s
toonbaar gesteld.
Dia’s van paddestoelen (zonder kabouters),
vogels, vossen, planten, bomen, sneeuw en
nog veel meer waren er in overvloed. Wat er
nog meer in overvloed was, waren de lek-
kere hapjes en de bitterballen. We hebben
zelfs een dia gezien van Henk en Klazien
Emsbroek in de bronstijd (geintje).

Wij als nieuwkomers bij de club hebben in
ieder geval een hele fijne avond gehad en ik
denk dat we namens iedereen kunnen zeg-
gen dat we genoten hebben van de prach-
tige dia’s.
Ook willen we de mensen achter de bar even
bedanken voor al het lekkers waar ze voor
gezorgd hebben en natuurlijk hopen we dat
we volgend jaar weer op zo’n leuke avond
kunnen rekenen met dia’s van Wim Kok.

Wim bedankt en tot de volgende keer.

Jacqueline + Danielle

Per abuis heb ik (Frans Snijder) op zater
dag 10 maart tijdens de wedstrijd tussen

De Toekomst 1 - Docos 1 mijn leesbril met
bijbehorende zwarte HEMA-koker in een ver-
keerde binnenjaszak gestopt. Wil de vinder
de bril s.v.p. aan mij retourneren? Bij voor-
baat dank.

Frans Snijder

Bril kwijt
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Bestuurs- en commissieleden

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

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   (technisch manager) 0570-653212
B. Ebskamp  (wedstr. secr. sen.) 0573-255985
A. ten Hoopen 0573-254982

Trainers:
R.  Beelen 06-18155588
H. Franssen 06-16670017
W. Franssen 06-18546366
K. Hage 0573-254779
F. Snijder 0573-254961
B. Wijnhoud 0570-653212

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
R. van der Zee 0575-521736

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

Financieel manager:
J. Wissink 0573-252630

Jazz-gymnastiek:
J. Vos 0573-252066

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

Gezocht vrijwilligers en commissieleden!!!
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Jarigen (senioren) Ledenmutaties

Nieuwe leden:

per 01-04-2001:

F. Jansen (Freek)
H. Postelweg 14
7241 EN Lochem
0573-256784
17-04-1991

Bedankt:

per 01-05-2001:

J.T. Appelo (Johan)
Kannenburg 619
7423 AE Deventer

Verhuisd:

H. Kleinsman (hermiene)
Oosterwal 27
7241 AR Lochem
0573-254441

Senioren:

April:

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

Mei:

B. Jansen 03-05
K. Hage 06-05
R.J. Zee, van der 07-05
C.J. Schuiling 12-05
F.P. Snijder 12-05
J.G. Friskes-Zuidgeest 13-05
B. Makkinga 13-05
R.X.R. Beelen 15-05
B.G. Sieverink 17-05
H.B. Albers 20-05
M. Knippen 20-05
H. Versteeg 21-05
J. Vos 21-05
H.J. Stegeman 23-05
C.S. Hovenkamp 24-05
B.A. Laarhoven, van 29-05

Jeugd:

April:

B. Ebskamp 02-04
N. Grootjans 11-04
F. Jansen 17-04
L.M. Wissink 20-04

Mei:

G.W. Schutte 20-05
R. Hogervorst 21-05
S. Huting 29-05

Jarigen (jeugd)
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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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Tac-Tics toernooi (1)

Zondag 25 maart was in de tafeltennishal van De Toekomst weer een darttoernooi georgani
seerd. Het befaamde Tac-Tics toernooi. Al bekend in de verre omtrek van Lochem, want er

was een grote opkomst. Er waren zelfs nog meer deelnemers dan bij de clubkampioenschappen.
Ik weet niet of dit zorgwekkend is, maar het zegt in ieder geval dat de winnaars van het toernooi
wel van goeden huize zullen komen.

Voor het vergeten wordt, wou ik toch de gene bedanken die het toernooi verzorgd heeft. Deze
jongen heeft dit helemaal in z’n uppie geklaard. Hij was er zelfs zo druk mee dat hij er een
beetje witjes van zag en besloten heeft zelf niet mee te doen. Marcel bedankt!

Het was voor Marcel al een hele uitdaging het toernooi op goede poten neer te stampen (?) Er
waren veel koppels en niemand had afgezegd. Verbaasde mij wel enigszins, want er waren
koppels bij, waarbij ik mijzelf wel een beetje afvroeg: “Hoe hebben die elkaar toch gevonden?”
Het antwoord op deze vraag werd mij ook al snel duidelijk. Toen het toernooi van start was
gegaan vloeide het bier al rijkelijk. En toen wist ik het! Alcohol heeft deze mensen bij elkaar
gebracht.

Maar goed, terug naar het toernooi. Er waren dit keer ook koppels bij die geen lid waren van de
club. Dit waren mensen die de darttoernooien in de omgeving langslopen en zo kwamen ze
ook bij de Toekomst. Verder waren er de vaste koppels in de vorm van de gebroeders Stege-
man, Jan van Londen en Henri Brunting en de 4-voudig winnaars Tom en Kees Jan. Het was al
wel duidelijk dat deze koppels voor de winst zouden gaan.

Het toernooi begon met 6 poultjes van 4. De winnaars van deze poultjes kwamen dan tegen
elkaar uit in twee poultjes van drie. Daarna werd er gespeeld om de plek in de ranglijst. Het was
geen verrassing wie er allemaal in de finalepoules terecht waren gekomen. Alhoewel, het is wel
even de moeite waard om Johannes en Bram te complimenteren met hun spel. Dit nieuwe
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Tac-Tics toernooi (2)

koppel is er toch in geslaagd om van menig veteraan te winnen en zo in de finale poule terecht-
gekomen. Ja, en dat je dan in de finale poule tegen Tom en Kees Jan uitkomt is gewoon erg
jammer, want dit tweetal was weer erg goed op dreef. De trippels, bulls en dubbels werden bij
de fleet gegooid. En met hun ogen open gooide ze nog beter… Het was voor de lieve deelne-
mers dus alleen de vraag; tegen wie moeten Tom en Kees straks in de finale? Dit bleken later de
twee vreemdelingen Marcel Udink en Edwin Wolferink te zijn.

Het zou een bloedstollende finale moeten worden. De twee koppels hadden hun pijlen gesle-
pen en stonden vast de spanning van zich af te gooien op de borden in de zaal. Maar, wat een
spannende en zenuwachtige finale had moeten zijn, werd omgezet in een duidelijke 2-1 voor de
favorieten Tom en Kees Jan. De eerste set wonnen ze dankzij de juist gemikte trippels van
mister Bleumink. De tweede set verloren ze dankzij de misplaatste trippels van de tegenstan-
ders. In de laatste en beslissende set bleek toch hoe vanzelfsprekend Tom en Kees Jan elkaar
aanvullen en een grote hoeveelheid tactisch inzicht hun bescheidenheid siert. Ze wonnen de
derde en beslissende set met een dubbel van Tom’s hand en daarmee was het toernooi beslist.

Later was de prijsuitreiking, waarbij fantastische
prijzen konden worden uitgezocht. Als eerste moch-
ten natuurlijk de kampioenen, die met een beschei-
den T-shirt al genoegen namen. “Ja, we doen al-
leen mee voor de gezelligheid en we hadden nooit
gedacht dat we konden winnen vandaag. Om een
5de keer het toernooi te winnen is toch erg moeilijk,
ook omdat mensen bepaalde verwachtingen van je
hebben.  Het ging gewoon erg goed en we hebben
ook veel geluk gehad,” aldus de kampioenen.

In de kantine werd nog een spelletje gedaan onder
de naam ‘Lucky 13’. Hierbij was de bedoeling om
met 9 pijlen zoveel mogelijk 13’s te gooien. Dit kostte
1 gulden en je kon de helft van de pot winnen als je
de meeste 13’s had gegooid Henri Brunting was
heer en meester met dit ongelukkige getal en gooide
er maar liefst 7.

We hopen dat er bij het volgende darttoernooi weer
zo’n goede opkomst zal zijn. Ik kan het veel men-
sen aanraden, want het is niet alleen een leuk spel-
letje, het is ook erg gezellig.
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Tac-Tics toernooi (3)

De totale uitslag van het Tac-Tics toernooi ziet er als volgt uit:

  1e Kees Jan Snijder - Tom Bleumink (prijswinnaar)
  2e Marcel Udink en Edwin Wolferink (prijswinnaar)
  3e Jan Voelman en Freddy Eulderink (prijswinnaar)
  4e Jan van Londen en Henri Brunting (prijswinnaar)
  5e Henk Stegeman en Gerrit Stegeman
  6e Johannes Osterloh en Bram Ebskamp
  7e Remco Verwoert en Remco Roelofse (prijswinnaar; beste van alle nrs.2 uit de eerste poule)
  8e Jan Broeke en Chiel Broeke
  9e Imad Moukaddim en Gerlof van de Heuvel
10e René Berenpas en Marlies Fleming
11e Frans Snijder en Joop Hendriksen
12e Ellen Simmeling en Frans Jan Holtmaat
13e Ronnie Udink en Patrick Wolferink (prijswinnaar; beste van alle nrs.3 uit de eerste poule)
14e Irene Faber en Rogier Gerritsen
15e Adri Fleming en Reint Broeke
16e Willem Klein Wassink en Eveline Eggink
17e Paul van de Weerthof en Jaantje Fleming
18e Cor ten Bokkel en Janet Ruitenberg
19e Emmy Pater en Mirko Egbers (prijswinnaar; beste van alle nrs.4 uit de eerste poule)
20e Arie Pater en Patrick van Laarhoven
21e Freddy Moespot en Alfred Hellewege
22e Wim Voelman en Harry Kettelarij
23e Maaike Krikke en Jaap Hoekzema
24e Jonathan Brontsema en Guido van Zwieten
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maal niets uit. De nummer 2 staat momenteel op een achterstand van maar liefst 25 punten!
Met nog 2 wedstrijden te spelen mag dit team zich dus de terechte kampioen noemen.

Jochem Veldmaat

Heren 3 moest dit seizoen in de 1e klasse
aanvangen, nadat zij geen 4e divisie plaats kre-

gen toegewezen door de NTTB. Met het op zater-
dag 31 maart eenvoudig behaalde kampioenschap
bewezen zij zeker in de landelijke competitie thuis
te horen.
Op de bewuste zaterdag waren 6 punten nodig in
de thuiswedstrijd tegen De Brug 3. Een wedstrijd
die de vorige keer met 1-9 werd gewonnen. Normaal
gesproken geen vuiltje aan de lucht dus en dit bleek
uiteindelijk ook zo te zijn. De Apeldoorners mochten
2 puntjes meenemen.
Met 68 punten uit 8 wedstrijden heeft het team on-
derweg wel een aantal punten laten liggen. Eigenlijk
was het meer Paul van der Weerthof dan het team
die punten liet liggen; 7 van de 23 wedstrijden sloot
hij verliezend af. Ballentovenaar Frans Helmich en
Tom Bleumink hadden het niet zo moeilijk; zij lieten
respectievelijk 2 en 1 puntje liggen. Verder werden
nog 2 dubbels verloren. Uiteindelijk maakte het alle-

Heren 3 eenvoudig kampioen

ad
ve

rte
nt

ie
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De juiste oplossing van de maartpuzzel zou moeten zijn: “Lets play darts”. Zoals we reeds in
de nieuwsbrief hebben vermeld is er echter een foutje in de puzzel geslopen. Het woordje

check ontbrak namelijk in de woordenlijst, waardoor er een C overbleef en de oplossing zoals
wij die in gedachten  hadden er niet uitkwam maar “Lets c play darts”. Beide oplossingen
rekenen we echter goed. Van de 7 juiste inzendingen is Marcel Theunissen als winnaar uit de
bus gekomen.

Thema van deze maandpuzzel heeft te maken met de bekendmaking van de verloving tussen
prins Willem-Alexander en Maxima Zorrequieta. Veel succes!

De redactie

Alexander
Argentinië
Beatrix
Claus
debat
dictatuur
enamorado
feest
feria
geluk
hecht
hoera
ijs
kinderen
kroon
kuis
kus
Maxima
monarchie

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

De puzzelhoek

INLEVEREN UITERLIJK 28 APRIL IN DE COPYBUS!!!

Oplossing aprilnummer :

Naam:

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

offers
oranje
paar
paleis
parade
poll
rede
religie
respect
ring
schaatsen
toespraak
troon
verloofd
Videla
vijver
weerstand
Zorrequieta
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Jeugdhoek

Het welpenteam bestaande uit Jos
Goossen, Rick Leussink en reserve

Remy Grootjans werden zaterdag 31 maart
in de zevende wedstrijd kampioen. Een zeer
uitzonderlijk kampioenschap wel te verstaan
en dat verdient enige uitleg.

Welpen kampioen

In de zeven gespeelde wedstrijden hoefde
Remy nooit te spelen. De nieuwelingen Rick
(links) en Jos (rechts) vonden het allemaal
veel te leuk. Iets wat daar zeer bij hielp was
het feit dat zij niet te verslaan waren in deze
competitie. Alle enkels en dubbels werden met
grote overmacht gewonnen; vaak kreeg de
tegenstanders niets eens 10 punten mee. Na
7 wedstrijden en dus 35 punten is dit team
thuis kampioen geworden. Volgend seizoen
moeten zij zeer zeker een klasse hoger gaan
spelen, zodat zij meer tegenstand zullen on-
dervinden.

Jochem Veldmaat

Binnenkort krijgen jullie de aanmeldings-
formulieren voor het jeugdkamp aan de

deur gebracht. Hierop staan de exacte data
van het jeugdkamp, het adres van de
kampeerboerderij en de spullen die je mee
moet nemen op het jeugdkamp.
Het kamp van dit jaar zal plaatsvinden in
Hummelo in het weekend van 11, 12 en 13
mei. Dit kamp is bedoeld voor alle jeugdleden
van De Toekomst, kinderen die geen lid zijn
mogen dus niet mee.

Eind april zullen de aanmeldingsformulieren
ook weer opgehaald worden. Dit is voor ons
erg handig, zodat wij precies weten hoeveel
kinderen er mee gaan en daar onze activitei-
ten op af kunnen stemmen.
Het zou fijn zijn als wij de inschrijfkosten van
het kamp tegelijk met het inschrijfformulier
kunnen ontvangen.

Nu even heel wat anders, namelijk de com-
petitie. Nog een paar wedstrijden te gaan en
de voorjaarscompetitie 2001 zit er al weer op.
Naar mijn weten doen de welpen het erg goed.
Zij staan aan kop en stevenen af op het kam-
pioenschap.
Van de rest van de teams ben ik op dit mo-
ment niet op de hoogte, en daar durf ik dus
verder niets over te zeggen.

Wel wens ik, namens de jeugdcommissie,
alle teams nog veel succes toe met de laat-
ste wedstrijden.

Tot de volgende keer.

Namens de jeugdcommissie,

Ellen Simmelink



Toekomst Meppers april 2001

32

De twee kanten van...

Deze maand een interview met Johannes Osterloh. Een jeugdlid dat zich sinds kort is gaan
inzetten voor de  jeugdleden binnen onze club. Johannes is goed bevriend met Bram

Ebskamp en samen zijn zij dan ook regelmatig in een aantal uitgaansgelegenheden te vinden,
waar zij hun ogen goed de kost geven.

Naam : Johannes Alexander Werner Sebastiaan Osterloh
Adres : Zwiepseweg 52
Postcode/Plaats : 7241 GV Lochem
Geboortedatum : 25-06-1984
Schoenmaat : 44
Familie : vader, moeder, zusje Elisabeth (18)
Huisdieren : 2 katten (Max en Philip), 2 kippen zonder naam en een sinds

twee maanden zoekgeraakt konijn.
Burgerlijke staat : verliefd op Engelien
Hobby’s : voetballen, tafeltennis, uitgaan en darten
Lid sinds : begin vorig jaar (±11/

2
 jaar)

Favoriete uitgaansgelegenheid : Dieka
Slechtste uitgaansgelegenheid : Veelers
Voorkeursdrank : een combinatie van sinas en bier
Afkeursdrank : Drop Shot
Lekkerste eten : Lychee’s
Minst lekkere eten : Kattenvoer van mijn vader
Favoriete speler : Seedorf
Favoriete speelster : Ellen Simmelink
Favoriete jeugdspeler : Bram Ebskamp
Favoriete jeugdspeelster : Emmy Pater
Beste karaktereigenschap : super sociaal
Slechtste karaktereigenschap : asociaal
Beste internetsite : www.hotbabes.com
Mooiste film : Cruel Intensions
Favoriete schrijver : Tolkien - In de ban van de ring
Mogen me wakker maken voor : Sesamstraat
Kijkt graag naar : jonge meisjes (uit de 1e klas)

ouder ook af en toe (ik moet dan wel wat drank op hebben)
Ambities op tafeltennisgebied : Olympisch goud
Wil bereiken in het leven : de W.C., voordat ik het in mijn broek doe
Wil later worden : hersenchirurg
De wereld over 100 jaar : half vergaan
Wens/Droom : die gaat over Leonie
Wijze raad : blijf van mijn kat af!!
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“Toekomst Moppers”

Een jongen en een meisje zitten romantisch
in een park. Het meisje vraagt: “Wil je zien
waar ik aan mijn blinde darm ben geope-
reerd?” Opgewonden antwoord de jongen:
“ja nou en of!” “Daar”, wijst het meisje, “in
dat grote gebouw met al die ramen.”

Een beroemdepiraten kapitein staat aan het
rad van zijn schip als de uitkijk roept: “Twee
vijandelijke schepen in zicht!”
De kapitein zegt: “Stuurman, geef mij mijn
rode shirt” en de kapitein en de piraten vech-
ten als leeuwen en winnen.
Een week later roept de uitkijk: “vijf vijande-
lijke schepen in zicht!”
De kapitein zegt: “Stuurman geef mij mijn
rode shirt” en de piraten vechten als leeu-
wen en winnen.
Dan vraagt de stuurman: “Kapitein, waarom
trek je altijd een rood shirt aan als we vech-
ten?”
Waarop de kapitein antwoordt: “Als ik gewond
raak tijdens het vechten ziet niemand het
bloed en blijft iedereen dapper doorvechten.”
”Aha” zegt de stuurman, “nu snap ik het”.
Weer een week later roept de uitkijk: “vijfen-
twintig vijandelijke schepen in zicht!”
Waarop de kapitein roept: “Stuurman, geef
mij mijn bruine broek!”

Een man en een kleine jongen kwamen sa-
men een kapperszaak binnen. Nadat de man
de volledige behandeling had ondergaan -
scheren, wassen, manicuren, knippen enz.-
zette hij de jongen in de stoel. "Ik ga een
groene stropdas kopen om tijdens de optocht
te dragen. Ik ben zo terug."
Toen het haar van de jongen was geknipt en
de man nog steeds niet terug was, zei de
kapper: "Het lijkt erop dat je vader je verge-
ten is."
"Dat was mijn vader niet", zei de jongen, "hij
liep gewoon met me mee, nam mijn hand en
zei: "Kom op jongen, vandaag gaan we gra-
tis naar de kapper!"

Een directeur loopt met koningin Beatrix door
zijn bedrijf. Zegt de koningin ineens tegen
één van zijn werknemers: “Hé hallo Sjefke,
hoe is het met jou?”
De volgende dag loopt de directeur met de
Britse premier John Major door zijn bedrijf.
Zegt John Major tegen dezelfde medewer-
ker: “Hello Sjefke, how are you?”
De volgende dag gaat de directeur naar
Sjefke toe en vraagt: “Hoe kan dat nou dat jij
zulke beroemde mensen kent? En dat
Beatrix en Major jou zomaar begroeten?”
”Tja,” zegt Sjefke, “ik zal het u nog sterker
vertellen. De Paus in Rome ken ik ook per-
soonlijk.” “Dat geloof ik niet,” zegt de direc-
teur: “Wij vliegen morgen naar Rome, dan
wil ik dat wel eens zien.”
Sjefke en de directeur komen bij het Vati-
caan. Op het Sint Pietersplein zegt Sjefke
tegen de directeur: “Straks verschijnt de Paus
op het balkon. Als u nu hier even wacht, dan
ga ik naar hem toe, dan ziet u mij straks ook
op dat balkon staan.” Sjefke loopt weg en
verschijnt even later samen met de Paus op
het balkon. Als Sjefke weer terug komt, ziet
zijn directeur lijkbleek. “Wat is er?” vraagt
Sjefke, “Heb je me niet gezien?”
”Jawel”, zegt de directeur, “maar wat ik nou
meemaak: ik sta hier te wachten naast twee
Japanners. Ze kijken naar het balkon. Vraagt
die ene Japanner ineens aan die andere:
‘Wie is die vent in die witte jurk die naast
Sjefke staat?”

Een Belg loopt met zijn zoontje over het
strand.
Zoontje zegt: “Kijk pap een boot.”
Vader: “Nee jongen, dat is een hovercraft.”
Zoontje: “Hoe schrijf je dat pap?”
Vader: “Eh, nee wacht eens het is toch een
boot!”
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Tussenstanden competitie jeugd

Vorige maand waren er in de jeugdcompetitie i.v.m. een lange tussenstop nog geen 5 wed
strijden gespeeld en zodoende waren de tussenstanden niet in het clubblad geplaatst. In-

middels zijn er in de jeugdcompetitie al 8 wedstrijden gespeeld en zijn de onderstaande cijfers
een beetje oud. In het volgende clubblad komen in ieder geval de eindstanden te staan.

1e klasse - A
Trias 2 5 39
De Toekomst 1 5 38
De Veluwe 1 5 20
Torenstad 1 4 18
Ugchelen 2 4 18
De Brug 2 5   7

3e klasse - B
Ugchelen 4 5 35
Trias 3 5 31
Olst 1 5 29
Swift 5 5 14
De Toekomst 2 4 11

5e klasse - A
Swift 8 5 43
Torenstad 6 4 31
Gelvandria 5 5 24
De Toekomst 3 5 21
DSC 4 5 15
De Brug 6 4   6

Welpenklasse - A
De Toekomst 4 4 19
Swift 10 4 16
Trias 6 4   9
Gelvandria 6 3   1
Wijk 16 4 3   0

Welpenklasse - B
De Toekomst 5 4 20
De Brug 7 4 13
Ugchelen 9 4   9
Swift 9 4   8
Wijk 16 5 4   0

Persoonlijke resultaten
M.  Ebskamp 14 11   79%
B.  Ebskamp 14 11   70%
G.T. van Zwieten 14   9   64%

Persoonlijke resultaten
E.  Pater 12   6   50%
T.  Huting 12   3   25%
J.  Beijer 12   0     0%

Persoonlijke resultaten
G.W.  Schutte 15 13   87%
R.  Hogervorst 15   7   47%
L.M.  Wissink 15   0     0%

Persoonlijke resultaten
S.P.G.  Fettelaar   8   8 100%
S.  Huting   6   6 100%
M.J.A.  Knot   2   1   50%

Persoonlijke resultaten
J.  Goossens   8   8 100%
R.  Leussink   8   8 100%
R.  Grootjans   0   0     0%

Op zaterdag 31 maart werd trouwens team 5 al na 7 gespeelde wedstrijden kampioen. Geheel
ongeslagen in de welpenklasse namen zij de bloemen in ontvangst. Ook team 4, eveneens
uitkomend in de welpenklasse, maakt ook een goede kans op het kampioenschap.

Jaantje Fleming
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Wedstrijdverslagen (1)

Torenstad 1 - De Toekomst 1 10 maart

Vandaag moesten wij (jongens 1) tegen
Torenstad 1 spelen. Zoals gewoonlijk was er
maar 1 speler aanwezig en de coach was
ook zoek.
Toen ze de coach eindelijk gebeld hadden,
belde de overige twee spelers, waarvan de
eerste ziek bleek te zijn.
(zou ik ook zeggen als ik om 10 uur door mijn
coach uit bed gebeld zou worden)
Om half 11 kwam eindelijk de coach aanzet-
ten (we moesten 10 uur spelen) en kwart
over 11 kwam de tweede speler.
Guido verloor de eerste wedstrijd, de rest
werd gewonnen. Uitslag: 1 – 9
Percentages (tot nu toe):
Bram   80 %
Max    80 %
Guido  66,6 %
Zoals hierboven te zien is, doet Guido het
verrassend goed, en heeft zich nu al aan ons
niveau aangepast. Momenteel staan we op
de tweede plaats, zo’n 5 punten achter Trias
en precies 20 punten boven Torenstad die
nummer drie is.

Bram, Max en Guido

Trias 3 – De Toekomst 2 10 maart

We hebben met 10-0 verloren (jammer ge-
noeg).

Groetjes,
Jochem, Emmy en Tomas

Gelvandria 5 – De Toekomst 3 10 maart

Guus heeft de eerste wedstrijd met gemak
gewonnen. Ruben heeft de 2e wedstrijd dik
verloren!!!
De 3e wedstrijd is net verloren door Maurice,
die wel zijn best deed.
Het dubbel is verloren, doordat Ruben zat te

kloten. De 5e wedstrijd is door Guus gewon-
nen en de 6e wedstrijd is helaas verloren door
Maurice. Ruben sleepte er in de 7e wedstrijd
een derde game uit en werd toen ingemaakt.
De 8e wedstrijd werd op het nippertje verlo-
ren door Maurice. Guus won gewoon de 9e

wedstrijd en Ruben is in de laatste partij in-
gemaakt (zoals gewoonlijk)
De stand is dus 6-4 geworden en dit was het
verslag.=

Guus, Maurice, Ruben

De Toekomst 4 – Gelvandria 6 17 maart

We speelden thuis. We hadden geluk. We
wonnen met 5-0. Het was een groot succes.
De tegenstanders vonden het helemaal niet
leuk

Sander en Wiebe

Toekomt 2 – Swift 5  24 maart

Wij (Emmy, Jochem en Tomas) hebben 24
maart gespeeld tegen Swift 5. Emmy begon
en het was duidelijk dat ze er even in moest
komen. Maar gelukkig won ze wel, zoals ge-
woonlijk.
Toen ging Tomas, hij verloor in de derde
game met 21-19. Dat was wel zonde.
Jochem’s beurt was. Hij begon heeééééééél
goed.
De dubbel werd deze keer door Tomas en
Emmy gewonnen.
De dag eindigde met 5-5, dat kwam omdat
niemand echt in vorm was.
Nu is de inkt op, mazzel

Groetjes,
Emmy, Jochem en Tomas

PS. Geniet van het leven (dat moest erbij van
Tomas).
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NJMK ¼ finales 11 maart

Ik (Emmy) ben 11 maart naar Leimuiden ge-
weest samen met Bennie, Anne Veltman en
Guido. We moesten om half negen bij de hal
zijn.
Anne was te laat!
We kwamen veel te vroeg dus kon ik nog
inspelen. Ik moest tegen 5 meisjes.
Het ging goed, de eerste drie won ik, bij de
vierde stond ik te klooien en die verloor ik. Ik
werd eerste en mag meedoen met de Ne-
derlandse kampioenschappen!!!!!!!!!!!!1
Ik heb nu een A-licentie, wat dat inhoud weet
ik niet!

Groetjes,
Emmy

Voetbal 10 maart

Johannes moest voetballen!
Om half 11 moest hij meedoen met B2, ze
verloren met 2 –3. Johannes scoorde vlak
voor tijd nog een prachtig doelpunt uit een
vrije trap in de kruising. Jammer dat het al te
laat was.
Om 2 uur moest hij met B1 meespelen, hij
won met 3 – 0 en gaf een aantal prachtige
assists.
Nu valt hij bijna in slaap.

Met vriendelijke groet…………

Wedstrijdverslagen (2)

De Toekomst 3 – Swift 8 24 maart

We hebben verloren tegen Swift 8 met 9 – 1.
Ruben H. heeft er 1 gewonnen en 2 verlo-
ren. Guus S. heeft alles verloren. Maurice W.
heeft ook alles verloren. Guus was super
vervelend zoals altijd!
Voor de rest was het wel leuk.

Ruben H., Maurice W. en Guus S.

De Toekomst 4 – Wijk 16 4 24 maart

We kwamen, we speelden, we wonnen!
Kort maar krachtig.

Groetjes,
Sander en Wiebe

De Toekomst 5 – Wijk 16 5 31 maart

Wij hebben met 5-0 gewonnen van Wijk 16
5. Jos zijn moeder en zijn broertje zijn ko-
men kijken en daardoor had Jos bijna verlo-
ren.
Het was wel leuk, we staan nu op 35 punten
van de 40 en ik (Rick) heb nog geen game
verloren, Rick wel 4 hele gamepjes. Punt uit.
Aan het einde van de wedstrijd was er nog
een verrassing. Zonder dat we het wisten
kregen wij bloemen van Jaantje omdat wij
kampioen zijn geworden. Mirko heeft nog
foto’s genomen van ons.

Jos en Rick

Tafeltennissen bij De Toekomst,

meer dan een sport...



april 2001Toekomst Meppers

39

Jeugdkamp 2001

Het jeugdkamp staat weer voor de deur. In het weekend van 11, 12 en 13 mei is het alweer
zover. Ook dit keer zal het weer een geweldig feest worden met allerlei leuke en gezellige

activiteiten. Dat mag je dus niet missen!

Dit jaar gaan we naar Hummelo. Enkele jaren geleden zijn we daar ook al eens geweest en het
is iedereen toen zo goed bevallen dat we dit jaar daar weer heen gaan. De kampeerboerderij
heeft meerdere slaapzalen en een apart gebouw met wc’s en douches. Ook is er een gebouw
met een grote (eet-) zaal en een keuken. Verder grenst het terrein aan een stuk bos en is er ook
een apart speel-/voetbalveld. Genoeg ruimte en voorzieningen dus om er iets mooi’s van te
maken.

kosten: 50 gulden (� 22,69)

vertrek vanuit Lochem: 11 mei rond 19:00 uur
aankomst in Lochem: 13 mei omstreeks 16:00 uur
vervoermiddel: auto (jullie hebben dus geen fiets nodig)

Alle jeugdleden krijgen een brief thuis met meer gedetailleerde informatie. Inschrijfformulieren
worden ook weer opgehaald.

JIJ GAAT TOCH OOK MEE?
De jeugdcommissie
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Volgende maand verwacht...

n De Toekomst in China (deel 3)

n Aankondiging Spectrum Toernooi

n Verslag van het paaskaarten

n Het laatste nieuws rondom onze website

n Verslag Open Benelux Kampioenschappen

n Verslag bijzondere algemene ledenvergadering

n Eindstanden competitie & persoonlijke resultaten

n Wellicht staat uw stukje in het volgende clubblad?

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

Graag in de copybus in de kantine
of per e-mail: toekomst@bigfoot.com
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