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Gegevens

Nieuwe look?

Oranje boven?

Vakantieplannen?

Pannenkoekenmeel?

Drukwerk of werkdruk?

Informeer eerst bij onze
adverteerders!

Clubblad:
Toekomst Meppers
Cluborgaan van L.T.T.C. De Toekomst
27e jaargang, nr. 5, mei 2001

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

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

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

Redactioneel

Op een gewone doordeweekse dag In
Utrecht komt er een e-mail binnen. Nu

is dit voor mij als fanatieke internetgebruiker
niet zo bijzonder, maar ditmaal is de inhoud
onaangenaam verrassend. “Marcel
Theunissen heeft een ongelukje gehad met
zijn fiets”, is het onderwerp van de e-mail. In
eerste instantie reageer ik gematigd. Zoiets
kan iedereen overkomen, maar iemand op
zo’n respectabele leeftijd, moet daarmee ze-
ker oppassen. Pas enkele dagen later hoor
ik dat het ongelukje eerder een ongeluk te
noemen was. De details zal ik u lezers be-
sparen, maar uiteindelijk bleek Marcel
Theunissen zelfs voor enkele dagen in het
ziekenhuis te zijn beland. De situatie, of in
ieder geval de gedachte, wordt dan plotse-
ling een stuk ernstiger, zoals men wellicht kan
begrijpen. Men wordt dan weer even uit de
droomwereld getrokken waarin menig mens
tegenwoordig leeft en staat zo weer met beide
benen op de grond. Marcel Theunissen heeft
nog steeds een grote rol binnen de redactie.
Het computergebeuren laat hij aan ons jon-
geren over, maar bv. de eindredactie doet hij
nog steeds maandelijks met veel plezier.
Daarnaast is hij de financiële man binnen de
redactie en is hij met zijn 82-jarige leeftijd
hoogstwaarschijnlijk de oudste “advertentie-
jager” binnen Lochem en omstreken en mis-
schien wel van heel Nederland. Het is waar-
schijnlijk een droom van menig mens om op
die leeftijd zelf nog zo fanatiek bezig te zijn.
Wat zouden wij toch zonder deze drijfveer van
de redactie moeten....

Marcel en Cok beterschap!!!

Jochem Veldmaat

P.S. Deze maand is de eindredactie van de
Toekomst Meppers door Frans Snijder ge-
daan, waarvoor nogmaals onze dank.
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Onze voorzitter, Chris Schuiling, heeft te
kennen gegeven, dat hij vanwege privé

omstandigheden niet meer in staat is het
voorzittersschap te blijven uitoefenen. Hij
wenst onze vereniging het allerbeste toe.
Bart Ebskamp is bereid zijn taak over te ne-
men, tot het moment dat in zijn vervanging is
voorzien.

Op de gehouden algemene leden-vergade-
ring hebben onze leden het bestuur de ruimte
gegeven haar bouwplannen te realiseren.
De  inmiddels ingestelde bouwcommissie is
al diverse keren  bijeen geweest met als voor-
naamste doel een bouwtekening te produ-
ceren, die voor ons allen acceptabel zal zijn.
De inrichting van de nieuwe hal wordt zoda-
nig, dat ook andere verenigingen er gebruik
van kunnen maken.
In ieder geval is het de opzet om de kantine
en de keuken te vergroten, de speelzaal uit
te breiden met 160 vierkante meter en de
bereikbaarheid van onze kantine en de speel-
zaal te verbeteren, met name voor de rol-
stoelgebruikers.
Omdat wij in de maand augustus willen star-
ten met de bouw is het de bedoeling,dat be-
gin mei a.s. de definitieve bouwaanvragen
bij de gemeente Lochem in te dienen.
Onze leden hebben nog de gelegenheid ge-
had om op de info-avond voor de definitieve
bouwtekening te kiezen.

In onze hal is een lijst opgehangen, waarbij jij
je kunt opgeven als vrijwilliger om mee te hel-
pen met de bouw. Zelfwerkzaamheid kunnen
de bouwkosten duidelijk omlaag brengen. Dit
is voor onze vereniging van wezenlijk belang.

De oude stoelen in de hal zijn onlangs ver-
vangen en er zijn in het middenpad nieuwe,
groene schermen aangeschaft ter vervanging
van de blauwe schermen.
Laten we er allemaal voor zorgen dat we op
deze nieuwe aanwinsten zuinig zullen zijn.

Henk Emsbroek

Van het bestuur

Memo
De advertentie-pagina's zijn in deze versie niet opgenomen, met het gevolg dat de pagina- nummering onderaan de bladzijde soms "verspringt".De advertentiepagina's stonden op : Pagina 04 Pagina 07 - 08 Pagina 15 - 16 Pagina 21 Pagina 24 Pagina 29 - 30 Pagina 37 - 38
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Agenda

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-Kwalificatie jeugdranglijsttoernooi (Hoofddorp)
19 -20 mei Nacht van de Toekomst
23-27 mei Lochemse Keidagen ??? (hal gesloten wanneer het doorgaat)
24-26 mei EDR-tafeltennis toernooi (Klazienaveen)

Juni 2001:

12 juni Afsluiting dinsdagmorgen seizoen
(spelen na die datum in overleg)

23 juni Afsluitavond en Kampioenshuldiging (aanvang 19:30 uur)

Juli 2001:

01 juli Forelvissen te Steenderen (vertrek 11:15 uur vanaf de hal)
11 juli Afsluiting recreanten seizoen

Augustus 2001:

01 Augustus Aanvang verbouwing (als alles mee zit)
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http://start.at/toekomst

toekomst@bigfoot.com

url:

e-mail:

Samenstelling commissies
Op de middenpagina van het clubblad staan
altijd de samenstellingen van de diverse com-
missies. Ook op de website vindt men deze
terug. Hier staan echter van de meeste
commissieleden ook pasfoto’s. De afgelopen
maand heeft de redactie weer menigmaal voor
fotograaf gespeeld en zodoende is het aan-
tal pasfoto’s fors uitgebreid.

Links naar verenigingen
Door enkele nauwe contacten, voornamelijk
via e-mail, met enkele andere fanatieke web-
masters in Nederland is het mogelijk om de
pagina met links naar andere tafeltennis-
verenigingen up-to-date te houden. Onlangs
zijn er zo weer vele links bijgekomen en te-
vens enkele afgevallen of gewijzigd. Inmid-
dels zijn er al meer dan 275 clubs online. Het
feit dat onze website nog steeds op de eer-
ste plaats in de TTNL Top 10 staat, wordt hier-
mee dus alleen maar eervoller.

Nacht van De Toekomst
De jaarlijkse “Nacht van De Toekomst” staat
weer voor de deur. In de kantine hangt al enige
tijd een aankondiging en een inschrijflijst. Die
aankondiging heeft overigens ook al in het
clubblad gestaan. Inmiddels staat de eerste
informatie ook al op de website en binnen-
kort wordt er getracht meer informatie online
te krijgen, zoals bv. de status van het aantal
inschrijvingen. Het toernooireglement en de
huishoudelijke regels staan zoals elk jaar
reeds vermeld, maar vanaf dit jaar wordt er
getracht een stapje verder te gaan. Hierover
later waarschijnlijk meer...

Tafeltennispoëzie
In het clubblad verschijnt vrijwel maandelijks
een pagina met tafeltennispoëzie. Al deze
poëzie staat uiteraard ook op onze website.
Voorheen hadden we een aardige voorraad
met poëzie, maar inmiddels is deze voorraad
uitgeput. Inmiddels hebben we al een aantal
keer zelf wat geschreven, maar hopelijk zijn
er ook andere leden die hun bijdrage willen
leveren. Via de website kan men een inzen-
ding doen, maar men kan uiteraard ook een
bijdrage in de copybus deponeren.

Algemene updates van rubrieken
Naast alle wijzigingen aan de website die hier
maandelijks kort vermeld worden, ondergaat
de website bijna dagelijks wel een update. Zo
wordt menig pagina van de velen die de
website rijk is up-to-date gehouden. Meerdere
malen per week wordt bijvoorbeeld de nieuws-
pagina voorzien van het laatste nieuws. Zo-
dra er een nieuwe link, agendapunt, kranten-
knipsel, affiche, clubblad, nieuwsbrief enz.
bekend of uit is, wordt deze vrijwel direct op
de website geplaatst. Men kan, als men dat
wil, zo  altijd op de hoogte blijven van alle za-
ken in en rondom De Toekomst of algemeen
op het gebied van tafeltennis. Van horen zeg-
gen, weet ik zo dat dit één van de redenen is
voor bezoekers om met regelmaat terug te
komen. Persoonlijk vind ik overigens dat een
website ten alle tijden up-to-date moet zijn om
een bestaansrecht te hebben, vandaar dat ik,
en enkele anderen, er ook zoveel tijd en ener-
gie in steken.

Jochem Veldmaat
webmaster

Regelmatige updates aan de website



Toekomst Meppers mei 2001

6

Heuksken van Hendrik Jan

Wie heb ut neet e red. En wie dachten
nog zo dat wiele ut zollen redden.Twee

wedstrieden veur ut ende van de competitie
stonden wiele nog fier boven an. Mor zo als
zovaak met absolute top-teams wissen wiele
neet hoe aw met de druk um mossen goan.
Wie bunt zelfs nog derde word’n en dat is
helemoale een tegenvallende prestatie.

Wie mossen de een noa leste wedstried te-
gen WSV. Of better gezegd VSW (Van Slo-
ten Warnsveld). Wie gingen der hen met een
riante veursprong van welgeteld 1 punt en ut
veurdeel van de thuusoverwinning.
Toen de wedstried af e lopen was waren wiele
een ervaring rieker mor een illusie armer.
Wie verloren met 7 - 3 en  dat was nog neet
ens onverdiend te neumen.
HJ speullen eindeluk us op redeluk niveau mor
Reint en veural Joop hadd’n een komplete off-
day. HJ won twee poten en Reint ene. Weg
kampioensschap!!!!!

De laatste wedstried mossen wiele tegen
Gelvandria en WSV mos speullen tegen de
Lieverdjes, op papier de zwakste tegenstan-
der. Umdat  Joop um duustere reden neet kon
speullen mossen wiele met een invaller op
pad.
Jan Bouwmeester was de gelukkige, zo kon
e mooi an ut niveau wennen want die jongens
bunt wal kampioen e word’n,  nl. in de veerde
klasse. Proficiat.
Jan speullen dissen oavund heel verdienste-
luk en won een pot deur opgave van de te-
genstander.
HJ had doar de eerste pot tegen e speult en
he hef zoveulle lopen moten um al die ballen
op te halen dat e spontaan een zweepslag
kreeg.

Zo dit was dan ut ende van disse competitie.
Volgend joar staot wiele der weer en dan zult
iele allemoale oe de ogen uut kieken.
Woarumme vroage ie oe af. Dat zeet jullie
volgend seizoen wal weer.

Ik meenen dat veur mien de competitie der
op zat, krieg ik ’s oavunds um kwart oaver
ellef  nog effen een telefoontje. Ik schrik mien
natuurluk ut apezuur. Wie zol der dood we-
zen van de familie dacht ik nog.
Heb ik wat e mist?
Mor nee heur ut was Frans Snijder. “Kun je
nog een keer invallen Henk, want Rino die ik
eerst gevraagd had belde mij zojuist op dat
het niet door kon gaan. Hij had namelijk al drie
keer in gevallen”.
“Natuurluk Frans” zei ik spontaan. Al had ik
natuurluk al wal in de gaten dat ik derde keus
was. “Steet der nog wat op ut spel” vroog ik
met een ironische ondertoon. Ik wis al wal
dat ze gedegradeerd waren en neet een
stroate mor een komplete woonwijk achter
lagen op de rest.
“Nee” zei Frans, “je kunt vrijuit spelen”. Dus
ik den volgende  oavund  noar de hal. Ut ni-
veau tussen derde en eerste klasse is dus-
danig groot dat ik zo vrieuut kon spullen dat ik
bienoa gin punte kon maken Veural de
wedstried tegen Charles Swartz (hoppeluk
good e schreeven) zal ik neet gauw vergetten
Toch was ut een leerzame oavund en ik ging
met een troost noar huus. Ik kan nog twee
keer zo zwoar word’n en dan kuj nog good
toafeltennissen.

Groeten van HJ en een prettige zomerstop.
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Op Zaterdag 12 Mei vindt er in de Jan-
Wissink hal het Spectrum-wonen toer-

nooi plaats. Dit is een wedstrijd voor de wat
zwaarder gehandicapten onder ons.

Enkele spelers van de Toekomst doen hier-
aan mee en er zullen ook deelnemers zijn uit
Eibergen en Amersfoort.

Deze dag zal in het teken staan van “deelne-
men is belangrijker dan winnen”, want met
name deze tak van de tafeltennissport is voor
mensen met saamhorigheid.

Onze sponsor, Spectrum-wonen heeft ons
vorig jaar in staat gesteld om een begin te
maken met dit toernooi, het was toen een
geslaagde dag en het zal ook dit jaar, mede
dankzij de hulp van de vele vrijwilligers en
ballenraapsters lukken.
Een goede kans voor buitenstaanders om
kennis te maken met dit spel en de spelers.

Iedereen is dus tussen 10:00 en 14:00 uur
van harte welkom.

ALTC de Toekomst

Het Enno-Wijsbeek is weer ten einde en
deze keer was het extra feest, het toer-

nooi speelt zich voor de 20ste keer af. En nog
steeds is de formule een succes.

Vier wedstrijddagen in de eerste vier maan-
den van het jaar.
Zoals elk jaar wordt de aftrap gegeven op 20
januari in Lochem, 24 februari waren we in
Amersfoort, 24 maart in Zwolle en de afslui-
ting op 21 April zoals altijd in Hengelo.

De definitieve uitslagen hebben we nog niet
binnen, maar onze 3 teams, die hieraan deel
hebben genomen vielen niet in de prijzen.

De 3 teams van De Toekomst waren:

team1: Claske Harmsen
Bennie Bannink

team2: Rob van der Zee
Marina van der Zee
Ria Scheggetman

team3: Wilco Brunsveld
Erwin Stegeman
Hermiene Kleinsman

Als gevolg van blessures hebben Wilco
Stegeman en Rob v.d. Zee dit jaar niet mee-
gedaan.

Voor het volgend jaar hopen we met 4 teams
van 2 personen uit te komen, misschien meer,
want de groei is nog niet uit de ALTC-groep,
gezien de toename van leden in de afgelo-
pen maanden.

Vanaf deze plek wil ik de spelers en de tal-
rijke vrijwilligers danken voor hun inzet en
enthousiasme, wat niet vanzelfsprekend is,
maar wel altijd aanwezig.

ALTC de Toekomst

Enno WijsbeekSpectrum wonen
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De bouwcommissie informeert...

Op woensdag 4 april werd een bijzondere
algemene ledenvergadering gehouden.

Hoofdpunt op de agenda was de verbouwing
van de tafeltennishal. Waarschijnlijk was
hierom de opkomst groot. Rond de 50 leden
waren aanwezig en over de verbouwing had-
den zij veel te vragen. De details rondom de
verbouwing waren dan ook enigszins in een
waas gehuld. Het agendapunt zelf ging ech-
ter niet specifiek over de details, maar alleen
over de goedkeuring van de leden om verder
te gaan met de zaken rondom verbouwing.
Uiteindelijk werd met een grote meerderheid
toestemming gegeven. Hierna werd ook met-
een een bouwcommissie samengesteld:

Albert Enterman
Henk Franssen

Claske Harmsen-Miedema
Hans van der Lande
Jochem Veldmaat

Ben Wijnhoud

De bouwcommissie heeft in eerste instantie
een adviserende taak tegenover het bestuur
in zake de verbouwing.

De bouwcommissie stond voor een lastige
opgave. Binnen 3 weken moest getracht wor-
den met 1 of meer alternatieve bouw-
tekeningen te komen. Na veel tijd te hebben
gestoken in het bekijken en analyseren van
de huidige situatie en daarnaast de wensen
van de diverse betrokken commissies en
personen te verzamelen, is de bouw-
commissie begonnen met het schetsen van
de eerste concepten.
Uiteindelijk is de bouwcommissie tot één al-
ternatief gekomen binnen de afmetingen van
de oorspronkelijke bouwtekening. Later heeft
de bouwcommissie ook nog een tekening
gemaakt, waarbij het gebouw nog groter
wordt.

Op de bijzondere algemene ledenvergadering
is door het bestuur beloofd dat er nog een
bijeenkomst zou komen, waarbij de leden op

de hoogte zouden worden gebracht van de
situatie en zij nog enige inspraak zouden kun-
nen uitoefenen. Op donderdag 25 april vond
derhalve een info-avond plaats.
De bouwcommissie leek hierbij niets aan het
toeval over te laten. Een lang, maar duidelijk,
verhaal werd de aanwezigen voorgeschoteld
vergezeld met sheets welke geprojecteerd
werden op een groot scherm.
Bart Ebskamp opende de avond namens het
bestuur. Hij bedankte de bouwcommissie voor
het vele werk dat zij in de korte periode heb-
ben verricht.
Albert Enterman vervolgde namens de bouw-
commissie het verhaal over de nieuw- en
verbouw. Na een inleidend praatje werd inge-
gaan op diverse punten die te maken hadden
met de twee bouwtekeningen welke door de
bouwcommissie zijn gemaakt.
Jochem Veldmaat ging vervolgens dieper in
op de bouwtekeningen zelf. Doordat deze ook
d.m.v. sheets op het grote scherm werden
getoond, konden de aanwezigen het verhaal
over het hoe en waarom van de locatie van
bepaalde vertrekken en hun afmetingen goed
volgen.
Naderhand konden de leden vragen stellen
of opmerkingen maken. Veel grote punten
kwamen hierbij niet naar voren wat erop duidt
dat de bouwcommissie haar werk tot dusver
goed heeft gedaan. De bouwcommissie en
het bestuur kijken dan beiden ook terug op
een zeer geslaagde avond, waarbij de leden
tevens met een tevreden en geïnformeerd
gevoel huiswaarts keerden.

Voor vragen, opmerkingen en/of tips omtrent
de verbouwing kan men altijd contact opne-
men met de bouwcommissie. Dat er inmid-
dels redelijke definitieve tekeningen bestaan,
houdt namelijk alleen in dat de indeling grof-
weg vast staat. Aan meer gedetailleerde in-
vulling wordt nog gewerkt.

Namens de bouwcommissie,

Jochem Veldmaat
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Wist u dat...

Toos Lienke van huis ophaalde om competitie te spelen.
Lienke bij thuiskomst haar tas uit de auto wilde halen.
dit voor Lienke nogal wat problemen gaf
je überhaupt lang kan wachten voordat dit lukt als je aan de ruitenwisser trekt, in plaats van
het handvat van het kofferdeksel beetpakt.

Alwin en Toos samen op vakantie gingen naar Brabant.
het die week mooi rustig was in de hal.

Toos een foto heeft gekregen van Gerard Nijhof voor het jubileumboek.
Gerard iedere week vraagt of Toos de foto nog heeft en waar hij voor wordt gebruikt.
Toos dan zegt dat ze de foto boven haar bed heeft hangen.

Cato, een van onze ballenraapsters, is verhuisd.
ze nu sinds half maart in Borculo woont.
we haar veel plezier wensen in haar nieuwe woning.

Claske Harmsen oma is geworden.
ze op beschuit met muisjes trakteerde.

Gerda Sprukkelhorst nu ook vaste klant is geworden bij de Shoarma.
ze nu ook woensdags na de training gezellig met Bep en Toos meegaat. Hoe meer zielen,
hoe meer vreugde.

Toos laatst post bij Henk Emsbroek in de bus moest doen.
ze werd uitgenodigd om een kop koffie te komen drinken.
dit heel gezellig was.

We weer dia’s keken van Wim Kok.
deze weer heel mooi waren.
Henk Emsbroek er weer voortreffelijk uitleg bij gaf.

je moet oppassen als je op het toilet zit en Bep Fisscher binnenkomt.
zij namelijk het licht nog wel eens uit wil doen.
dit Toos ook overkwam.

dit het alweer was voor deze maand.

Tot de volgende keer,

    Groetjes van Bep en Toos

•
•
•
•

•
•

•
•
•

•
•
•

•
•

•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
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Bekercompetitie 2001/2002

Ook nu weer blijkt dat de opzet goed aanslaat bij de deelnemers van de Bekercompetitie.
Dit is natuurlijk een reden om mee te doen!

Het gaat als volgt:
Er wordt gespeeld in poules van 6 teams (men speelt dus 5 wedstrijden wat overeen komt met
een halve competitie). De eerste 3 ronden in augustus/september voor de najaarscompetitie.
De laatste 2 ronden in december na de najaarscompetitie. Afhankelijk van het aantal poules
spelen de nummers 1 en 2 de vervolgwedstrijden voor de voorjaarscompetitie 2002 (in de
weken 1 t/m 4). In deze laatste week spelen de 6 klassenwinnaars tevens om de Lammers-
Bokaal (deze is nu in bezit van Wijk 16). Weer een reden om mee te doen! We willen toch wel
dat die beker in bezit van onze club komt toch?!!!!!

De regels zijn als volgt:
1. Een spelend team bestaat uit 2 of 3 personen (Davis Cup systeem, waarbij een derde

speler mag dubbelen). Er mogen meer spelers per team worden opgegeven.

2. Opgave dient te geschieden in de klasse waarin men heeft deelgenomen aan de voorjaars
competitie 2000, de speler die het hoogste heeft gespeeld is bepalend voor de klasse inde-
ling.

3. De wedstrijden worden gespeeld volgens het systeem “ Best of five”. Voor iedere gewonnen
SET krijgt het team 1 punt. Een team dat alle poulewedstrijden wint is poulewinnaar, onge-
acht het aantal setpunten.

4. Een speler mag maximaal 2 maal invallen in de eigen of een hogere speelklasse van de
Bekercompetitie. Een niet opgegeven speler mag ook 2 maal invallen in dezelfde of hogere
klasse dan waarin zij/hij op dat moment competitie speelt.

5. Afhankelijk van het aantal opgegeven teams spelen de hoogst eindigende teams kwart-,
halve- en/of finalewedstrijden.

6. De winnaar van alle 6 klassen (prijzen!!!!) spelen daarna om de Lammers Bokaal.

Opgave voor 15 juni 2001

zie inschrijflijst op het mededelingenbord van de technische commissie in de hal.
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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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Een adverteerder in de schijnwerper

Deze keer een van de vele supermarkten in Lochem onder de loep. Deze supermarkt aan de
Nieuwstad/’t Wapen van Lochem is een verhaal op zich, maar ik zal het deze keer probe-

ren om het kort maar informatief te houden.

Als je de winkel en de plaats die de Komart inneemt ziet, zou je niet zeggen dat deze super-
markt pas sinds juli 1998 zijn intrede in Lochem heeft gemaakt. De Komart is klantvriendelijk en
zeer sterk op de prijs gericht aldus de filiaalmanager dhr. Van Zandvoort. Ze onderscheiden zich
vooral door de klantvriendelijkheid en de stuntaanbiedingen van de andere supermarkten in
Lochem.
Eén van die stuntaanbiedingen is bijvoorbeeld de alom bekende benzinemuntactie. Bij iedere
fl 50,- aan boodschappen kan de klant kiezen, of ze nemen 20 spaarzegels extra of een benzine-
munt ter waarde van fl 3,-. In dat laatste geval kunnen ze die besteden bij alle pomphouders in
Lochem en omstreken. Deze actie valt zo goed in de smaak bij de klanten dat de actie verlengt
is. Dit extraatje van de Komart word dus zeer gewaardeerd door de inwoners van Lochem en
omgeving !

De bedrijfsleider, dhr. van Zandvoort, is zelf oud-lid van de club en straalde zijn liefde voor het
supermarktwereldje uit toen hij tegenover me zat tijdens het interview. Na een loopbaan varië-
rend van de supermarkten tot slijterij en zijn diensttijd, is hij neergestreken bij deze regionale
supermarkt. Deze regionale keten is afkomstig uit Apeldoorn en breidt zich steeds verder uit.
Het is zeer opvallend dat we worden gesponsord door Komart want de Komart sponsort verder
bijna niet. Toen de bedrijfsleider echter van onze club had gehoord is hij komen kijken en is zelfs
lid geweest. Dit is echter door een knieblessure niet meer mogelijk. Het viel hem op dat de leden
erg enthousiast zijn en dan met name de recreantengroep op de woensdagavond. Ook trof hem
de zorg, aandacht en gezelligheid die de vrijwilligers aan de gehandicapten gaven. Hij merkte
dat de leden veel met goede doelen bezig zijn (de gehandicapte medemens onder ons) en vond
daar de gelijkenis met de gedachte van de Komart. Zodoende is onze vereniging een van de
weinige die de Komart als sponsor hebben.
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Tafeltennis-poëzie

De Toekomst, gezellig en leuk

Wat is het toch fijn,
om bij zo’n gezellige vereniging te zijn.

Iedereen komt er met veel plezier,
onder het genot van een glas fris of bier.

Tafeltennissen is echt fijn,
met af en toe ook wel wat gein!
De balletjes gaan over en weer,

telkens weer, keer op keer.
Sla je met een smash, dan komt ie direct,

maar het kan ook met effect.
Ook de gehandicapten hebben veel plezier,

op de woensdagavond bij ons hier.
Dat het altijd gezellig is kun je wel zien,

daarom krijgt De Toekomst van mij een vette tien!

Lienke Freriks

De dinsdagmorgen groep

dinsdagochtend kwart over negen
kom je in Lochem de eerste tafeltennissers al tegen

aangekomen bij de hal word je al verblijd
want het is meteen "koffietijd"

Hennie Vels jaagt je op, want het is al kwart voor tien
dan hebben ze nog geen bal gezien.

een tafel of zes staan keurig opgesteld voor het hele stel
de eerste ballen vliegen door de lucht bij het enkelspel

er wordt gesteund, gepocht, maar gelachen vooral
en soms vliegt een batje door de zaal, in een vrije val
af en toe een smash en bij de dames veel gesnater

er is naast spel en spot ook veel theater

waarachtig het tempo zakt, maar allemachtig
wat is dat tafeltennissen prachtig "al ben je ook tachtig"

het houdt de mensen mooi van de straat
en na een uurtje met veel effect en nog meer praat

is het weer tijd voor de koffie en sterke verhalen
hoe ze die moeilijke bal toch nog wisten te halen

zo gaat het volgens mij elke dinsdag met veel plezier en gein
en gaan ze allen dankbaar weer naar huis zonder veel pijn

dat ze zo gezellig en sportief nog frank en vrij overdag
hier kunnen spelen is iets wat wel in de Toekomst Meppers en op de website mag

Mirko Egbers
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De Toekomst op Achterhoek F.M.

Enige weken geleden kregen wij een schriftelijke uitnodiging van Achterhoek F.M. om op 17
april in de studio te komen in het programma “Achterhoek Info” om een interview af te

geven over onze gehele vereniging in het algemeen en de vrijwilligers in het bijzonder.
Om ongeveer 19:00 uur togen Henk Emsbroek en ondergetekende naar de studio aan de
Wiersserbroekweg in de Wildenborch. Henk zei onderweg nog: “Ik geloof dat het interview
wordt opgenomen en op een later tijdstip wordt uitgezonden.” Niets bleek bij aankomst minder
waar. Wij zouden om 19:30 uur rechtstreeks de ether ingaan.
We werden keurig ontvangen door Willie Simmelink (Ja, inderdaad de moeder van Ellen) die
de presentatie ging verzorgen. Henk Simmelink (de vader van Ellen) zorgde voor het techni-
sche gedeelte. Onder het genot van een kopje koffie werd met ons enkele details voor het
vraaggesprek doorgenomen.
Hierna ging het naar de studio waar Henk en ik aan weerskanten van de tafel plaatsnamen en
Willie in het midden. Alle drie hadden wij een “eigen” microfoon zodat het “feest” kon beginnen.
Om precies 19:30 uur startte het programma met een intro door Willie en daarop volgend een
muziekje, zodat Henk en ik enigszins konden wennen (de zenuwen gierden ons door de keel).
Gedurende het gesprek waarin onze hele vereniging werd belicht ging het ons beiden steeds
beter af, de nodige informatie naar voren te brengen.
We hebben het o.a. gehad over: A.L.T.C., Activiteitencommissie, Redactie, Toekomstmeppers,
De Website, Schoonmaakcommissie, Barcommissie etc.etc. Ook de vrijwilligers binnen onze
vereniging werden uitvoerig belicht.
We deden tijdens het programma ook een beroep op de luisteraars om, wanneer ze interesse
hebben in vrijwilligerswerk binnen onze club, zich aan te melden bij Henk of ondergetekende.
Helaas tot op heden heeft dit nog niets opgeleverd. Aan het eind van het programma hebben
wij nog een indruk gegeven van onze nieuwbouw c.q. verbouwingsplannen.

Het belangrijkste op deze avond voor ons was dat de “TOEKOMST” wederom in de belang-
stelling stond en er weer een stuk naamsbekendheid uit voort komt en niet alleen in Lochem
maar over een groot gedeelte van de Achterhoek.
Na beëindiging van het programma hebben wij Willie en Henk bedankt voor de kans die we
kregen om over onze club te praten.
Bij het schrijven van dit verslagje hebben we inmiddels een cassettetape ontvangen met het
bewuste interview.
Mocht U het een keer willen beluisteren: Mirko en Chris hebben een exemplaar.

Chris Wenneker
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Aankondiging (Afsluitavond)

23 juni feestelijke
s
e
i
z
o
e
n
s
a
f
s
l
u
i
t
i
n
g

kampioenshuldiging

Zaterdag 23 juni wordt in samenwerking met verschillende com-
missies en het bestuur een feestelijke afsluiting van het seizoen
georganiseerd. Hieronder volgt een overzicht van wat er zoal te
beleven valt op deze gezellige avond.

O live-muziek van de band ‘Neon’

O kampioenshuldiging

O en nog veel meer ...... verrassing!

Alle leden zijn vanaf 19:30 uur (tot 24:00 uur) welkom en laten
we er een leuk feestje van maken, zodat we met een gerust hart
het seizoen kunnen afsluiten.
Om organisatorische redenen willen we graag weten hoeveel
personen er komen. Hiervoor komt een formulier in de hal te
hangen, waarop je je naam en het aantal personen kan zetten of
bel met één van de leden van de activiteitencommissie (midden-
pagina clubblad).

Mis deze avond niet en plan deze vast in de agenda!

Laten we een succesvol en gezellig seizoen ook met succes en
gezelligheid afsluiten!!

Tot 23 juni,
De activiteitencommissie
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Als penningmeester van DeToekomst wil
ik graag in dit nummer van de Toekomst

Meppers de contributie verhoging per 1 juli
2001 onder jullie aandacht brengen.

Zoals jullie weten is in eerste instantie op de
laatste ledenvergadering van 4 april besloten
om de contributie per 1 juli te verhogen met
fl. 1,- per maand voor de junioren en fl. 2,50
per maand voor de senioren. Tijdens de
ledenvergadering is echter besloten om dit
gelijk op hele euro’s af te ronden, zodat in
2002 niet met “rare” bedragen gewerkt hoeft
te worden.

De nieuwe bedragen komen hiermee per 1
juli 2001 op:
Junioren: � 5,- per maand  (ƒ11,02)
Senioren: � 8,- per maand  (ƒ17,63)

Ik zal proberen om deze verhoging bij de ban-
ken en postgiro te regelen. Indien dit niet
mogelijk is zullen al die leden waarop dit van
toepassing is een wijziging formulier ontvan-
gen welke zij na invulling zelf aan hun bank/
giro kantoor dienen te zenden.
Aan de leden die de contributie reeds vooruit
hebben betaald zal ik t.z.t. een verrekening
sturen.

Voor eventuele vragen kan men bellen naar
telefoonnummer: 0573-471266.

Ik hoop op jullie medewerking voor een snelle
overgang naar deze nieuwe regeling.

C.W. Enterman-Schillemans
(penningmeester)

Bij deze wil ik het bestuur hartelijk bedan-
ken van de blijk van medeleven met de

ziekte van mijn man. De ontvangen attentie
werd zeer op prijs gesteld.

Fam. Willems
Harfsen

Bij deze wil ik de Gehandicaptenafdeling
hartelijk bedanken voor het mooie ca-

deau wat ik heb gekregen bij mijn afscheid
als ballenraapster.

Betsie Beumer

Bedankjes

Zaterdag 14 april was het zo ver: de open
Beneluxkampioenschappen van 2001.

Ik dacht een gezellig dagje te hebben met
meerdere medespelers van De Toekomst
maar helaas, ik was tot mijn grote teleurstel-
ling de enige speler van De Toekomst die
meedeed.
In de enkelklasse was ik, naar mijn mening,
te zwaar ingedeeld en is het niets geworden.
In de dubbelklasse, die ik samen met Eldo
van wijk 16 deed, werden we er in de halve
finale met een krappe driesetter eruit ge-
gooid.
Ondanks de veel te kleine deelname van
onze club was het toch een leuke dag in de
mooie sporthal van Gorssel.

Evelien Eggink

Open Benelux

Contributieverhoging

Tafeltennissen bij De Toekomst,

meer dan een sport...
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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 06-23175598

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
H.Vels 0573-257963

Bestuur:
B. Ebskamp  (ad-interem voorzitter) 0573-255985
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

Bouwcommissie:
A. Enterman 0573-251266
H. Franssen 06-16670017
C. Harmsen-Miedema 0573-251847
H. van der Lande 0573-256458
J. Veldmaat 06-25173638
B. Wijnhoud 0570-653212

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
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Jarigen

Senioren:

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

Juni:

M.P. Snijder 03-06
B. Vermeulen 04-06
J. Wenneker 08-06
H.J. Vels 10-06
T. Bleumink 11-06
D.A. Kaule 12-06
P. Fleming 14-06
A.M. Veltman 15-06
E. Mohlmann 17-06
R. Felius, van 19-06
A.M. Bouwmeester 20-06
S.J. Beekman 21-06
G. Heuvel, van den 21-06
I. Moukaddim 25-06
G. Boer de 28-06
B.J.G. Klein Teeselink 28-06
P.W. Weerthof, van de 28-06

Jeugd:

Mei:

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

Juni:

J. Goossens 02-06
G.T. Zwieten, van 12-06
A. Goossens 13-06
T. Huting 15-06
J.W.S.A. Osterloh 25-06

Nieuwe leden:

per 01-03-2001:

H.C. Wilgenhof  (Hermien)
Hugo de Grootlaan 8
7241 HM Lochem
0573-251821
26-10-1958

E. Mohlmann (Esther)
Pelmolenerf 13
7241 VK Lochem
0573-452878
17-06-1971

Verhuisd:

Evelien Eggink
A.Hahnweg 117
7242 EC Lochem
06-23175598

Ledenmutaties
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Aankondiging (Forelvissen)

Op zondag 1 juli 2001 gaan wij weer forelvissen

Nieuwe locatie: Forellenvijfer “De Kwinkel”
Emmerweg 12
Steenderen

Tijd: 12:00 uur tot en met 17:00 uur
Vertrek: 11:15 uur vanaf de Jan Wissinkhal

Kosten bij deelname van 15 personen
is ƒ20,- ( � 9,08) per persoon

dit is inclusief aas (maden, meelwormen)

voor diegene die geen hengel heeft zijn deze te huur voor ƒ7,50 ( � 3,40)
per hengel

Opgave voor 28 juni a.s. bij
Chris Wenneker
Prins Clauslaan 83
7242 GN Lochem
0573-256260

Met voldoening van het inschrijfgeld!!!
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Promotie- en degradatie regeling (1)

Tijdens de bondsraadsvergadering in mei 2000 is een aantal belangrijke besluiten genomen
over de structuur van de landelijke senioren- en jeugdcompetitie. Gebleken is dat niet alle

verenigingen op de hoogte zijn (gesteld) van deze besluiten. Daarom hierna een overzicht van
de veranderingen.

Landelijke herencompetitie
Besloten is om met ingang van de najaarscompetitie 2001 de 4e divisie op te heffen. Argumen-
ten hiervoor zijn onder meer:
• een kleinere landelijke competitie betekent een over het geheel genomen hoger spelniveau;
• competities op afdelingsniveau (zeker in de nieuwe structuur met grotere afdelingen) dienen

te worden versterkt;
• een (verdere) regionalisering maakt het mogelijk beter in te spelen op regionale wensen,

zoals speeldag en reisduur.

Voor de huidige voorjaarscompetitie 2001 geldt de volgende regeling:
4e divisie: • de nummers 1 promoveren naar de 3e divisie;

• de nummers 2 t/m 6 worden geplaatst in de hoogste klasse ("hoofdklasse") van
de afdelingscompetities.

3e divisie: • de nummers 1 promoveren naar de 2e divisie;
• de nummers 5 en 6 worden eveneens geplaatst in de hoogste klasse van de

afdelingscompetitie;

Voor de najaarscompetitie 2001 geldt de volgende regeling:
3e divisie
• de nummers 1 promoveren naar de 2e divisie;
• de nummers 5 en 6 worden geplaatst in de hoogste klasse van de afdelingscompetitie;
• uit de afdelingscompetities promoveren 16 teams naar de landelijke 3e divisie. De verdeling

van het aantal promotieplaatsen per afdeling is als volgt:
- 1 plaats: Noord (Groningen/Friesland/Drente) en Gelre;
- 2 plaatsen: Oost (Twente/IJsselstreek/ZwolIe), Midden, Holland-Noord, Zuid West

(Brabant/Zeeland), Zuid (Limburg/Noord Limburg); *)
- 4 plaatsen: West (Holland WestlDordrecht/Gouda).

*) voor de 3e divisie geldt als overgangsmaatregel dat de nummer 4 met het kleinste aantal
punten ook in de afdelingscompetitie wordt geplaatst. Voor alleen de voorjaarscompetitie (vanaf
2002) krijgt de afdeling Zuid 1 plaats. Met deze regeling wordt bereikt dat aan het team dat in het
voorjaar jeugdkampioen van Nederland (jongens) is geworden, in de najaarscompetitie een
plaats in de 3e divisie kan worden toegekend.

Landelijke damescompetitie
De huidige opzet van de landelijke damescompetitie blijft ongewijzigd.

Landelijke meisjescompetitie
De huidige opzet van de landelijke meisjescompetitie blijft ongewijzigd.
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Promotie- en degradatie regeling (2)

Landelijke jongenscompetitie
Met ingang van de najaarscompetitie 2001 wordt het aantal groepen in de B- en C-klasse terug-
gebracht:
• B-klasse: van 6 naar 4 groepen (najaar en voorjaar);
• C-klasse: van 12 (najaar) resp. 13 (voorjaar) naar B groepen (najaar), resp. 9 groepen (voor-

jaar).

De landelijke jongenscompetitie wordt dus met 36 teams ingekrompen (12 B en 24 C).

(Bron: website NTTB)

Eindstanden competitie senioren (1)

Heren 1 e divisie - groep 2
Kluis 1 10   67
Docos 1 10   61
De Toekomst 1 10   48
Ankerstars 2 10   45
Arboned/Westa 2 10   42
Pecos 1 10   37

Heren 4 e divisie - groep 2
GTTC Groningen 1 10   83
Smash (H) 1 10   63
De Toekomst 2 10   51
De Veluwe 2 10   43
Batfighters 1 10   38
Effect ’74 2 10   22

Dames 4 e divisie - groep 1
Hoonhorst 3   8   47
De Toekomst 1   8   44
Trias 1   8   41
Wijhe 1   8   35
Swift (D) 2   8   33

1e klasse - B
De Toekomst 3 10   82
De Brug 3 10   52
Wijk 16 1 10   51
De Veluwe 4 10   50
Holten 1 10   45
De Toekomst 5 10   20

Persoonlijke resultaten:
R.N. van Spanje 15 14   93%
R.X.R.  Beelen 27 17   63%
R.A.D.  Gerritsen 24   9        38%
C.  Vredeveldt 21   4   19%
M.A.  Boer   0   0     0%

Persoonlijke resultaten:
I.  Moukaddim 29 17   59%
E.  Pijper 26 12   46%
G. van den Heuvel 24 11   46%

Persoonlijke resultaten:
I.R.  Faber 24 14   58%
M.  Krikke 21 12   57%
M.  Fleming 24 12   50%
E.  Simmelink   3   1   33%
M. van der Velden   0   0     0%
S.  Bouck   0   0     0%

Persoonlijke resultaten:
T.  Bleumink 26 25   96%
F.W.H.M.  Helmich 24 22   92%
P.W. van de Weerthof 29 20   69%
R. van Felius   0   0     0%
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Eindstanden competitie senioren (2)

Persoonlijke resultaten:
B.J.G.  Klein Teeselink 24 15   63%
R.P.  Swaters 15   8   53%
P. van Laarhoven 27 13   48%
G.J.  Voelman 23 11   48%

Persoonlijke resultaten:
H.  Wittenberg 27   8   30%
M.  Egbers 30   7   23%
F.P.  Snijder 27   3   11%
R.T.  Wijnen   0   0     0%

Persoonlijke resultaten:
C.S.  Hovenkamp 21 13   62%
S.J.  Beekman 27 15   56%
S.  Bouck   3   1   33%
M. van der Velden   0   0     0%

Persoonlijke resultaten:
J.B.H.  Schoolderman 30 18   60%
J.  Broeke 24 12   50%
M. Knippen 18   4   22%
W.  Leidekker 18   2   11%

Persoonlijke resultaten:
F. van Hilst 27 23   85%
M.  Willems 27 23   85%
R.E.  Verwoert 24 19   79%
C.G.F.  Dieks   9   5   56%

Persoonlijke resultaten:
R.  Broeke 23 14   61%
J.L.  Hendriksen 27 16   59%
H.J.  Stegeman 24 13   54%

1e klasse - A
De Brug 2 10   72
De Veluwe 5 10   56
De Toekomst 4 10   53
De Lieverdjes 1 10   48
Swift 1 10   44
De Spinners 1 10   27

1e klasse - B
De Toekomst 3 10   82
De Brug 3 10   52
Wijk 16 1 10   51
De Veluwe 4 10   50
Holten 1 10   45
De Toekomst 5 10   20

2e klasse - C
De Brug 4 10   79
Trias 1 10   63
Wijk 16 2 10   53
De Toekomst 6 10   43
Olst 3 10   40
MTC 2 10   22

2e klasse - D
Trias 3 10   69
MTC 1 10   66
Torenstad 1 10   60
Swift 2 10   44
De Toekomst 7 10   40
Olst 2 10   21

3e klasse - H
De Toekomst 8 10   76
Holten 2 10   59
MTC 3 10   53
Swift 5 10   51
Torenstad 3 10   37
WSV 2 10   24

3e klasse - C
WSV 1 10   64
De Spinners 2 10   63
De Toekomst 9 10   59
Gelvandria 2 10   52
Swift 6 10   38
De Lieverdjes 4 10   24
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Eindstanden competitie senioren (3)

Persoonlijke resultaten:
H.  Emsbroek 21 13   62%
J.  Schrijver 27 16   59%
A.  Horstman 27 11   41%

Persoonlijke resultaten:
M.  Fleming 30 20   67%
J.  Veldmaat 12   6   50%
R.H.P de Cler 27 10   37%
E.  Simmelink 18   5   28%

Persoonlijke resultaten:
E.  Driessen 30 18   60%
J. van Laarhoven 21   8   38%
J.  Rijswijk 18   6   33%
W.  Bosch 18   4   22%

Persoonlijke resultaten:
R.  Otten 27 20   74%
Q.J.  Hoffman 24 13   54%
J.J.J.  Hoffman 21 10   48%
W.  Wilgenhof 15   1     7%

Persoonlijke resultaten:
D.  Woolschot 18 17   94%
J.R.  Heijink 24 22   92%
J.  Bouwmeester 24 12   50%

Persoonlijke resultaten:
W.J.  Klein Baltink 27 22   81%
E.A.  Wissink 21 13   62%
W.J.  Voelman 27   8   30%

3e klasse - B
Ugchelen 1 10   76
De Brug 8 10   63
De Toekomst 10 10   53
Swift 8 10   39
ZTTC 1 10   39
De Veluwe 9 10   30

3e klasse - A
WSV 3 10   64
Swift 4 10   59
ABS 1 10   49
De Toekomst 11 10   47
ETTV 1 10   43
Gelvandria 4 10   38

3e klasse - D
De Veluwe 7 10   77
De Brug 7   9   58
Shot ’78 2 10   55
Trias 8 10   40
De Toekomst 12 10   40
DSC 1   9   20

4e klasse - F
SSVZ 1 10   68
DSC 2 10   60
De Toekomst 13 10   51
Overa 2 10   47
ABS 3 10   39
DTTC 2 10   35

4e klasse - K
De Toekomst 14   8   57
De Brug 15   8   43
Gelvandria 6   8   36
Swift 11   8   34
DTTC 4   8   30
ETTV 3   0     0

4e klasse - L
Humanitas 1 10   68
SSVZ 2 10   65
ABS 2 10   55
De Toekomst 15 10   47
Swift 13 10   39
DTTC 3 10   26
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Eindstanden competitie senioren (4)

Persoonlijke resultaten:
A.C.  Fisscher 30 17   57%
R.B.  Jorritsma 30 16   53%
J.G.B. van der Lande 30   5   17%

Persoonlijke resultaten:
H.J.  Vels 24 16   67%
A.  Hofland-Franssen 24 10   42%
J.C. ten Bokkel 21   8   38%

Persoonlijke resultaten:
L.  Ebskamp 24 18   75%
H.  Franssen 24 18   75%
B.G.  Sieverink 12   9   75%
F.N.  Moespot 27 20   74%
C.  Wenneker   3   1   33%

Persoonlijke resultaten:
E.  Eggink 21 12   57%
H.B.  Albers 27 15   56%
M.  Enterman 30   8   27%

Persoonlijke resultaten:
D.A.  Kaule 23 16   70%
J.B.  Vos 20 12   60%
J.W.  Wissink 15   9   60%
A.  Enterman 11   3   27%

Persoonlijke resultaten:
E.  Eilers-Kraan 18 16   89%
E.G.  Freriks 21   8   38%
M.  Vruggink 21   8   38%
J.  Koert   6   2   33%
A.S.G.G.  Arts 24   7   29%

Bart Ebskamp
wedstrijdsecretaris senioren

5e klasse - D
Olst 6 10   73
MTC 6 10   66
DSC 4 10   50
Overa 3 10   48
De Toekomst 16 10   41
Torenstad 7 10   22

5e klasse - K
MTC 5   8   57
De Toekomst 17   8   38
DTTC 6   8   37
Olst 7   8   36
Trias 14   8   32

5e klasse - F
WSV 5 10   75
De Toekomst 18 10   73
Gorssel 3 10   47
Gelvandria 12 10   44
Swift 19 10   40
Shot ’78 6 10   21

5e klasse - L
DSC 3 10   74
Swift 17 10   57
DTTC 7 10   52
De Toekomst 19 10   45
Smash ’82 2 10   40
Overa 4 10   32

6e klasse - E
MTC 8   8   52
WSV 6   8   45
De Toekomst 20   8   44
Wijk 16 11   8   39
ABS 5   8   20

6e klasse - A
Gastec 4 10   89
Gelvandria 15 10   70
Swift 20 10   48
De Toekomst 21 10   45
Gorssel 4 10   27
MTC 9 10   21
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A.O.W’ers en belasting

Uit diverse publicaties is gebleken, dat de meeste A.O.W. ‘ ers zich er niet van bewust zijn,
dat ze in aanmerking kunnen komen voor een teruggave teveel betaalde belasting. De

oorzaak is dat veel 65-plussers geen gebruik maken van de belastingaftrek voor buitengewone
lasten wegens ziekte en/of invaliditeit.
Het is wellicht goed om ook in dit clubblad aandacht aan dit feit te schenken. U kunt voor uzelf
berekenen of u in aanmerking komt voor deze teruggave. Bij zeer veel mensen is dat wel het
geval. Denk niet: “Ik heb geen biljet ontvangen, dus het zal wel goed zijn, maar ga serieus na
hoe de zaken er bij u voorstaan.

De drempel voor aftrek van deze buitengewone lasten op 12,2% van het onzuiver inkomen. Als
de buitengewone lasten boven dit percentage uitstijgen, mogen de meerkosten geheel worden
afgetrokken. Het gaat hier om de volgende aftrekposten.

Premie ziekenfonds: staat op de jaaropgave van de S.V.B.
Premie ziekenfondswet: staat op de dagafschriften van de bank (bij de meesten Amicon)
Ouderdomsaftrek: standaard  ƒ1532,- p.p.
Huisapotheek: standaard  ƒ50,- p.p.
Kruiswerk: bij de meeste gezinnen: ƒ16,-
Uitvaartverzekering: kunt u op de polis zien of bankafschrift
Eigen bijdrage aanschaf nieuwe bril
Kosten reparatie bril
Eigen bijdrage aanschaf gehoorapparaat
Eigen bijdrage tandarts
Eigen bijdrage ziekenvervoer
Eigen bijdrage kosten steunkousen
Eigen bijdrage speciale schoenen
Eventuele ander hulpmiddelen
Eigen bijdrage Alfahulp of andere hulp
Reiskosten i.v.m. bezoek specialist of arts ( ƒ0,60 per km)

In het algemeen kun je stellen: alle kosten die je betaald hebt i.v.m. ziekte of voor hulpmiddelen
om goed te functioneren.

Bijna alle ouderen die alleen moeten rondkomen van de A.O.W. of van de A.O.W. met een klein
pensioentje, komen boven de 12,2% van hun onzuiver inkomen.
Helaas maken vele honderdduizenden geen gebruik van de aftrekposten, gewoon omdat ze
geen aangifte inkomstenbelasting doen. De ingehouden loonbelasting door de S.V.B. wordt door
hen beschouwd als zijnde eindheffing. Jammer, jammer, jammer.

Bekijk uw eigen situatie eens goed. Hebt u vragen dan mag u contact opnemen met Jan of Iet
Wissink. Tel. 0573-252630, bellen tussen 19:00 en 20:00 uur. Wij bekijken dan voor u of het
zinvol is om een T-biljet voor u in te vullen. (en is het zinvol, dan kunt u ook nog naar de jaren
1999 en 1998 kijken, want belasting terugvragen via en T-biljet kan tot drie jaar terug).
Heel veel succes, en bedenk, minister Zalm heeft meer geld dan u en wij samen, dus wij hoeven
hem niet nog eens te spekken

Jan en Iet Wissink
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Nieuws van de ITTF

De ITTF (International Table-Tennis
Federation) heeft tijdens de jaarlijkse al-

gemene vergadering, gehouden in Osaka sa-
men met de Wereldkampioenschappen, zijn
2 voorstellen met een grote meerderheid van
stemmen aangenomen.

A. GAME EINDIGT BIJ  11 PUNTEN

Een game eindigt voortaan als een speler 11
punten behaalt. Een speler moet nog steeds
winnen met 2 punten verschil. De service
wisselt iedere 2 punten. Er wordt gespeeld
om  4 gewonnen games uit 7 of 5 gewonnen
games uit 9 wedstrijden.
Deze nieuwe regel zal per 1 september 2001
worden ingevoerd. Het is de bedoeling om
daarmee elk te spelen punt belangrijker te
maken.

B. VERANDERING VAN DE SERVICE-RE-
GEL

Er mag zich niets bevinden tussen de bal en
het gehele net vanaf het moment dat de ser-
vice begint totdat de serveerder de bal raakt.
Deze nieuwe regel zal per 1 september 2002
worden ingevoerd. De regel is bedoeld om
de bal voor de ontvanger zichtbaar te maken
tijdens de service. Veel spelers verbergen nu
namelijk de bal met hun lichaam of hun arm
op het moment dat zij de bal raken. Daar-
door kan de ontvanger
zeer moeilijk het effect in de service beoor-
delen.

De president van de ITTF is zeer ingenomen
met de veranderingen:

"Ik ben erg blij dat wij nu het gehele pakket
veranderingen in de regels kunnen invoeren,
dat wij ons enkele jaren geleden hadden voor-
genomen.
Wij hebben reeds de grotere bal ingevoerd
(van 38 naar 40 mm doorsnee). Nu is de tijd
aangebroken om ons met deze volgende
stappen voor te bereiden op de toekomst".

"Ik geloof dat het spel zal verbeteren. Ik weet
dat sommige spelers en coaches mogelijk
tegen de veranderingen zijn, maar dit is een
natuurlijke reactie. Als je ze vandaag de dag
een 38 mm bal geeft, kunnen zij zich niet voor-
stellen ooit met zo'n bal gespeeld te hebben".

"Het heeft eigenlijk te lang geduurd voordat
er veranderingen in het tafeltennis kwamen.
Maar dit heeft misschien met de aard van de
mens te maken. Wij praten heel wat af over
hoe het spel te veranderen en te verbeteren,
maar als wij moeten beslissen slaat de angst
toe".

Nationale bonden zijn niet verplicht de wijzi-
gingen onmiddellijk in te voeren.
Een woordvoerder van de NTTB liet weten
dat de bond met het nieuwe puntentelling-
systeem wellicht nog even wacht.
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De puzzelhoek

De juiste oplossing van de aprilpuzzel is instemmingswet. Of deze er inmiddels al is is bij de
redactie niet bekend, we hopen voor onze Koninklijke Hoogheid Willem-Alexander en Maxima.

accoord
andreaskruis
atv
baanwerker
bank
bon
bond
boom
cao
compromis
conducteur
coupé
dubbeldekker
directie
gang
klant
leden
loket
mensen
oplossing
ov pas
perron
rails
reistijd
reizigers
sein
spoor
spoorbomen
treinstel
uitgang
vertraging
vertrek
verzet
voorstellen

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

INLEVEREN UITERLIJK 1 JUNI IN DE COPYBUS!!!

Oplossing meinummer :
Naam:
Tel. nummer:

t.a.v. de redactie

dat de regering met het voorgenomen huwelijk instemt. Van de 8 juiste
inzendingen hebben we weer 1 winnaar getrokken. Ditmaal is Emmy Pater
de gelukkige. Zij zal (waarschiijnlijk zo spoedig mogelijk) een prijs in ont-
vangst kunnen nemen.

Thema van de laatste maandpuzzel van dit seizoen heeft te maken met
de spoorwegen in het algemeen en de strubbelingen tussen het NS per-
soneel en de directie in het bijzonder. Veel succes, maar loop niet teveel
vertragingen op bij het maken van deze puzzel.!

Tijdens de feestavond wordt de eindprijs van de puzzeldeelname van af-
gelopen seizoen bekend gemaakt. De personen die het meest aantal ke-
ren een juiste oplossing hebben ingeleverd, dingen mee voor deze prijs.

De redactie
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Jeugdhoek

Over twee weken is het zover. Het jeugd-
kamp staat namelijk weer voor de deur.

Dit jaar gaan we met z’n allen naar een ge-
zellige kampeerboerderij in Hummelo en hier
zullen we een leuk weekend door gaan bren-
gen.
Voor de jeugdcommissie betekent dit dat de
laatste zaken geregeld moeten worden, en
daar zijn we dus aardig druk mee in de weer.
We vonden het in ieder geval erg motiverend
om te zien dat zich al bijna 20 jeugdleden op-
gegeven hadden. Jullie hebben er dus ook zin
in!!!!!

Om nog even orde op zaken te stellen, lijkt
het me belangrijk nog enkele dingen te her-
halen:
• Dit jaar gaan we met de auto op pad, dus

een fiets is niet nodig. Laat deze dus ook
thuis, zodat je fiets niet het gehele week-
end bij de hal staat.

• Denk aan de zaklamp en regenkleding!!
• Het telefoonnummer van de kampeer-

boerderij waar we verblijven is:
0314-381247 (kampeerboerderij Groot
Zande)

Tijdens dit kamp zullen we een heleboel leuke
activiteiten gaan doen. Zo staan er een bar-
becue en het Koma-spel op het programma.
Natuurlijk hebben we nog meer leuke activi-
teiten bedacht, maar dat blijft nog eventjes
geheim. Allemaal hartstikke leuk om mee te
maken en nu maar hopen dat het droog
blijft!!!!

Namens de jeugdcommissie,

Ellen Simmelink

Paaskaarten

Op vrijdagavond 13 april was het dan weer
zo ver: het jaarlijkse paaskaarten. Ook

deze keer hadden zich weer een aantal
mensen aangemeld om met elkaar een ge-
zellige kaartavond te hebben. Het is alleen
jammer dat het aantal aanmeldingen steeds
minder wordt. Maar ondanks dat, was het
weer een gezellige avond waarin iedereen pro-
beerde  bij klaverjassen het hoogste aantal
en bij jokeren het laagste aantal punten te
behalen. Er waren 8 spelers voor het klaver-
jassen en 9 spelers voor het jokeren. Na een
behoorlijk spannende strijd was de uitslag als
volgt.

Jokeren:
1 A. Kuiper   71
2 J. Fleming   88
3 L. Freriks 104
4 G. Vels 107
5 D. Moespot 107
6 I. Mentink 115
7 I. v/d Pangaart 116
8 J. v/d Pangaart 128
9 M. Fleming 158

Klaverjassen:
1 R. v/d Zee + R. Beelen 5561
2 A. Enterman 5073
3 A. Fleming 4873
4 H. Vels 4832
5 H. Fransen 4310
6 M. Rhebergen 4243
7 F. Moespot 3983
8 M. v/d Zee 3593

De winnaar van het klaverjassen heeft niet
de hele avond gespeeld vandaar dat er twee
namen staan. Remy nog bedankt voor het
invallen.
Ook deze keer was het weer een leuke avond
georganiseerd door de activiteitencommissie
en deze heeft al weer plannen voor het kerst-
kaarten. Ik hoop dat er dan nog meer deelne-
mers zich zullen aanmelden.

Rob van der Zee
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Eindstanden competitie jeugd

inmiddels is de competitie alweer afgelopen. Dit seizoen heeft dat bij de jeugd 1 kampioen
opgeleverd en wel het vijfde team. Zij speelden voor het eerst competitie (welpenklasse). Beide

spelers hebben overigens geen wedstrijd verloren en sluiten de competitie dus met een 100%
score af.

1e klasse - A
Trias 2 10   77
De Toekomst 1 10   71
Torenstad 1 10   49
De Veluwe 1 10   45
Ugchelen 2 10   45
De Brug 2 10   13

3e klasse - B
Ugchelen 4   8   55
Trias 3   8   51
Olst 1   8   48
De Toekomst 2   8   24
Swift 5   8   22

5e klasse - A
Swift 8 10   81
Torenstad 6 10   77
De Toekomst 3 10   48
Gelvandria 5 10   44
DSC 4 10   26
De Brug 6 10   24

Welpenklasse - A
Swift 10   8   36
De Toekomst 4   8   34
Trias 6   8   17
Gelvandria 6   8   13
Wijk 16 4   8     0

Welpenklasse - B
De Toekomst 5   8   40
De Brug 7   8   25
Ugchelen 9   8   20
Swift 9   8   15
Wijk 16 5   8     0

Persoonlijke resultaten
B.  Ebskamp 26 20   77%
M.  Ebskamp 29 21   72%
G.T. van Zwieten 29 21   72%

Persoonlijke resultaten
E.  Pater 24 15   63%
T.  Huting 24   6   25%
J.  Beijer 21   0     0%

Persoonlijke resultaten
G.W.  Schutte 30 24   80%
R.  Hogervorst 30 16   53%
L.M.  Wissink 30   5   17%

Persoonlijke resultaten
S.P.G.  Fettelaar 14 14 100%
S.  Huting 14 12   86%
M.J.A.  Knot   4   1   25%

Persoonlijke resultaten
J.  Goossens 16 16 100%
R.  Leussink 16 16 100%
R.  Grootjans   0   0     0%

Opmerkelijk zijn ook de tweede plaatsen voor zowel het eerste als het vierde jeugdteam. Allebei
een knappe prestatie!

Jaantje Fleming
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De twee kanten van...

Deze maand een interview met Bram Ebskamp. Een jeugdlid die zich gelijktijdig met
Johannes Osterloh (zie: De twee kanten van... uit het vorige nummer) is gaan inzetten

voor de  jeugdleden binnen onze club.

Naam : Bram Ebskamp
Adres : Torenmolenlaan 102
Postcode/Plaats : 7241 VM Lochem
Geboortedatum : 02-04-1985
Schoenmaat : 43
Familie : Vader, moeder, broertje Max (14)
Huisdieren : 2 guppies (als die tenminste nog leven in

een vissenkom vol algen en zonder voer)
Burgerlijke staat : Verliefd op Marjolein
Hobby’s : Tafeltennis, darten, magis (kaartspel), uitgaan,

films kijken, chatten op MSN met minderjarige meisjes
Lid sinds : 5 jaar
Favoriete uitgaansgelegenheid : Dieka
Slechtste uitgaansgelegenheid : Filmavond bij De Toekomst (…)
Voorkeursdrank : Bier en Drop Shot
Afkeursdrank : Martini
Lekkerste eten : Pizza
Minst lekkere eten : Eten bij Johannes
Favoriete speler : Arthur Numan
Favoriete speelster : Martina Hingis
Favoriete jeugdspeler : Johannes Osterloh
Favoriete jeugdspeelster : Moeilijke keuze, Emmy Pater
Beste karaktereigenschap : Vrijgevig
Slechtste karaktereigenschap : Gierig
Beste internetsite : www.tmfweb.nl/fryslan is de best/siep.com
Mooiste film : Cruel Intensions 2
Favoriete schrijver : Bill Gates
Mogen me wakker maken voor : Zie burgelijke staat
Kijkt graag naar : Zie burgelijke staat
Ambities op tafeltennisgebied : Welpenklasse, want dat heb ik nooit gespeeld.
Wil bereiken in het leven : Zie wil later worden
Wil later worden : Rijk
De wereld over 100 jaar : Nederland is wereldmacht
Wens/Droom : Die gaat over Lydia
Wijze raad : Drink met maten
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“Toekomst Moppers”

Jantje is in een café met zijn vader. Jantjes
vader zegt tegen Jantje: “Zie je die 2 lampen
daar hangen? Als je er 4 ziet ben je zo dron-
ken als een aap.” Dan zegt Jantje: “Maar
Pappa, daar hangt maar 1 lamp!”

Meester: “Hoe vaak moet ik nog zeggen dat
je ‘s morgens op tijd moet zijn?”
Frits: “Nog 14 keer.”
Meester: “Hoezo?”
Frits: “Dan is het vakantie meester!”

Er is een nieuwe leraar in een klas. Hij wilde
is zien of de kinderen in zichzelf geloofden.
Daarom gaat hij in de klas en zegt: "Wie dom
is gaat staan." Na enkele minuten... Tim staat
op, en de leraar vraagt: "Denk je echt dat je
dom bent?" Waarop Tim antwoord: "Nee,
maar ik vond het maar zielig dat u de enige
was die staat!"

Er komt een turk de kroeg binnen en zegt:
“ik geef een ronde.” “Nee”, zegt die barman
“het is: ik geef een rondje”. “Nou” zegt die
turk “dat is ook goed”.

Jantje heeft promotie gemaakt en voor zijn
functie moet hij op Engelse les. Op een ge-
geven moment wil hij het pas geleerde
'beginners Engels' in de praktijk brengen en
gaat een praatje aan met een klant. “The
wheather is very nice”, zegt Jantje. “Yes, zegt
de klant, spring is in the air.” Zegt Jantje: “Why
should I?”

Een dronkaard gaat een pintje drinken in zijn
stamcafé. Zegt hij tegen de cafébaas: “Geef
me er eentje, en die mannen aan het biljard
en die aan de vogelpiek ook. En die op het
terras ook. En neem er zelf ook maar een.
En schrijf de rekening maar op”. De cafébaas
doet dit. Even later hetzelfde liedje: “Ober, geef
me er eentje, en die mannen aan het biljard
en die aan de vogelpiek ook. En die op het
terras ook. En neem er zelf ook maar een.
En schrijf de rekening maar op”. De cafébaas
schrijft alles op, maar zegt: “Manneke, ge hebt

toch wel centjes he?”. “Tuurlijk!”, zegt de
dronkaard. Even later: “Ober, geef me er een-
tje, en die mannen aan het biljard en die aan
de vogelpiek ook. En die op het terras ook.
En neem er zelf ook maar een. En schrijf de
rekening maar op”. De ober doet alles, maar
ziet dat de rekening een serieus bedrag wordt.
Even later vraagt de dronkaard (nu serieus
dronken!) hetzelfde. Maar de café baas wil
eerst centen zien. “Heb ik lekker niet!”, zegt
de dronkaard. De cafébaas wordt razend en
slaat de man in het ziekenhuis. De week
daarna mag de man het ziekenhuis verlaten
en gaat rechtstreeks naar het café. Hij zegt:
“Ober! Geef me er eentje, en die mannen aan
het biljard en die aan de vogelpiek ook. En
die op het terras ook. Maar GIJ niet! Want ge
wordt agressief als ge gezopen hebt!!!”

Rijdt een man over een landweg. Plotseling
ziet ie in de verte midden op straat een geel
mannetje staan zwaaien. De man stopt en
vraagt wat er aan de hand is. "Ja ik ben een
raar geel marsmannetje en ik heb honger!
Heeft u misschien iets te eten?" Zegt de man:
"okay, hier heb je een boterham" Hij rijdt door.
Ziet ie even later een groen mannetje op de
weg staan zwaaien. Stoppen, raampje ope-
nen; "Ja ik ben een raar groen marsmannetje
en ik heb honger, heeft u wat te eten?" De
man: "ja okay hier, een stuk brood. "De man
rijdt door. Even later ziet ie een rood manne-
tje op straat, zwaaiend. Hij weer; stoppen,
raampje naar beneden: "Ja ik ben een raar
rood marsmannetje en ik heb honger." De
man: "hup hier hebbie een boterham. "Hij rijdt
weer door. En ja hoor, nu ziet hij een blauw
mannetje staan te zwaaien op de weg. De
man stopt, raampje naar beneden en vraagt:
"laat me raden, jij bent zeker een stom blauw
marsmannetje en je hebt honger. Wil je een
boterham?" "Nee", zegt 't blauwe mannetje,
"ik wil graag uw papieren en uw rijbewijs
zien!"

De redactie
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Olst 1 - Toekomst 2 07-04-2001

We gingen rijden.
We kwamen aan.
We verloren met 7-3
We gingen eten.
We kwamen thuis.
We gingen dit schrijven.

Mazzel,
Tomas, Jochem en Emmy

De Brug 2 - Toekomst 1 07-04-2001

Vennebamus,
Videbamus,
Vincebamus.

Oftewel:

Wij kwamen,
Wij zagen,
Wij overwonnen.

0-10

Bram, Max en Guido

Toekomst 3 - DSC 4 07-04-2001

Vandaag 7 april dus moesten we tegen DSC.
De eerste wedstrijd is verloren door Maurice.
De tweede wedstrijd is gewonnen door Guus,
de eerste set met 21-11 en de tweede set
met 21-10.
De derde wedstrijd is gewonnen door Ruben,
de eerste set met 21-10 en de tweede set
met 21-9.
De vierde wedstrijd is gedubbeld door Guus
en Ruben, de eerste set is gewonnen met
21-16 en de tweede met 21-14.
Vijfde wedstrijd is gewonnen door Ruben met
21-13 en 21-5.
De zesde wedstrijd is gewonnen door
Maurice met 21-14 en 21-18.

Dit stukje is speciaal voor Hennie Vels.
Bedankt voor:….
1. het coachen, ook al luisterde ik bijna

nooit…
2. het aanhoren van mijn gezeur…
3. voor 3 keer patat, 2 keer kaassouflé, 2

keer bal gehakt enz.
4. het commentaar op Tomas…

Coach je ons volgend jaar weer?

Ugchelen 4 - De Toekomst 2 31-03-2001

Wij zijn 31 maart naar Ugchelen geweest.
Jochem - 3 verloren
Tomas - 3 verloren
Emmy nog net 2 gewonnen, maar is door
haar enkel gegaan en verloor de derde.
Tomas en Emmy hebben gedubbeld en ver-
loren.
Einduitslag 8-2 verloren.

Groetjes,
Tomas, Jochem en Emmy

Torenstad 6 - Toekomst 3 31-03-2001

De wedstrijd is dik verloren door ons. Dit werd
een beetje tegengehouden door Guus. Hij
won twee wedstrijden. Van de rest ging het
behoorlijk klote.

Maurice, Guus en Ruben

Toekomst 4 - Swift 10 07-04-2001

We speelden thuis tegen Swift. We kwamen
met een blij gezicht en we gingen weg met
een boos gezicht. We hadden verloren voor
de eerste keer. Sander die voelde zich niet
lekker toen we speelden. Dat was jammer.
Hopelijk gaat het de volgende wedstrijd be-
ter.

Groetjes,
Siebe en Marten

Wedstrijdverslagen (1)
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De Toekomst 5 - Swift 9 21-04-2001

Wij (Jos en Rick) hebben van Swift gewon-
nen met 5-0 en we hebben wel 2 games ver-
loren (allebei 1tje). Het was wel leuk. Einde.

Team 5,

Jos en Rick

De Toekomst 2 - Trias 3 21-04-2001

Wij hebben 21 april tegen Trias gespeeld.
Jammergenoeg was Jochem er niet. Het was
erg saai zonder onze Jochem.
Emmy begon en won (natuurlijk weer). Tomas
zijn beurt was, de jongen maakte hem in met
21-14 en 21-15. Het dubbel werd een beetje
afgeraffeld. Emmy won.
Tomas won.
Emmy won.
Eindstand 3-7, maar ja, volgende keer be-
ter.

De ballen.

Groetjes van,

Tomas en Emmy

Wij hebben 21 april tegen Trias 3 gespeeld.
Het ging redelijk. We waren met z’n tweeën.
Jochem kon niet. Emmy maakte twee pun-
ten. Tomas maakte 1 punt. Het dubbel verlo-
ren we. Doei,

Emmy en Tomas

Mzzl van team 2

P.S. Jill heeft met Sander Huting

De zevende wedstrijd is gewonnen door
Ruben met 21-13 en 21-5.
De achtste wedstrijd is gespeeld door Guus
en gewonnen met 21-5 en 21-14.
De negende wedstrijd is gewonnen door
Ruben met 21-17 en 21-19.
De tiende wedstrijd is gespeeld door Maurice
en is gewonnen met 21-7 en 21-14.
De eindstand was 9-1.

Maurice

De Toekomst 1 - Torenstad 1 21-04-2001

Vandaag, 21 april, hebben we tegen Toren-
stad de dubbel verloren en de rest gewon-
nen.
Helaas kan Remco in verband met zijn werk
ons volgens seizoen niet meer coachen.
We willen hem dan ook hierbij bedanken voor
het coachen en het muziek draaien in zijn
auto.
We zijn helaas geen kampioen geworden.
Althans, dat vermoeden we, want we weten
nog niet wat Trias heeft gemaakt. (als zij met
8-2 hebben verloren, zijn wij kampioen, maar
die kans is zeer klein).

Groeten,
Jongens 1 alias Bram, Max en Guido

De Toekomst 3 - Gelvandria 5 21-04-2001

De wedstrijd tegen Gelvandria ging redelijk
goed, want we hebben gewonnen met 6-4.
Dit is raar, want de vorige keer verloren we
met 6-4.
Het grote voordeel was dat Maurice veel
beter was geworden. Het was leuk leuk om
Emmy te pesten toen ze de laatste wedstrijd
coachte.

Guus, Ruben, Maurice

P.S. Emmy liep in de weg.

Wedstrijdverslagen (2)
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Volgende maand verwacht...

n Impressies van het jeugdkamp te Hummelo

n Verslag “Nacht van De Toekomst”

n Aankondiging feestavond

n Herindeling NTTB-afdelingen

n Verslag van de fietstocht van de recreanten

n Dan toch het derde deel van de reis naar China?

n Verslag van het Spectrum Wonen Toernooi

n Nieuws over de verbouwing

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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