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Gegevens
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Zwemspullen?

Autopech?
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Redactioneel

Gelukkig kunnen we deze maand positief
beginnen. Marcel Theunissen is name-

lijk weer een flink stuk opgeknapt na zijn fiets-
ongeluk. Hij is uiteraard nog niet helemaal de
oude, maar is inmiddels al wel weer zover
dat hij de eindredactie van deze Toekomst
Meppers op zich heeft genomen.
Overigens is dit het laatste clubblad van dit
seizoen. In september zal er ongetwijfeld weer
een gevuld exemplaar van de band rollen. De
2 maanden zomerstop zullen wij als redactie
hard nodig hebben. Niet alleen moeten wij
zoals elk jaar weer de advertentiepagina’s
opnieuw opmaken, maar ook zullen wij aan
de slag gaan met het jubileumnummer. Over
iets meer dan een jaar zult u dit boekwerk in
ontvangst kunnen nemen.

Dan over tot de orde van de dag. Wat vindt u
zoal in deze editie? Lang verwacht, maar toch
gekomen: het laatste deel van het verslag van
de reis naar China. Maarten Boer is gelukkig
toch nog in de pen geklommen om het ver-
haal af te maken.
Verder hebben wij deze maand helaas geen
“Heuksken van Hendrik Jan”. Hopelijk is deze
rubriek in het septembernummer er ook weer
gewoon bij.
Verder deze maand de beloofde verslagen
inclusief foto’s van het jeugdkamp, de fiets-
tocht en het Spectrum Wonen Toernooi. Ui-
teraard nog diverse andere artikelen, maar
deze komt u vanzelf tegen.

Dan wens ik u hierbij namens de redactie een
prettige zomervakantie. Rust goed uit, zodat
u volgend seizoen weer vers achter de tafel
staat. Vergeet overigens niet voor die tijd een
trainingsbal te slaan, want zoals u als het
goed is al weet, spelen we volgend seizoen
met de nieuwe 40 mm bal.

Tot op de feestavond (23 juni) !!!

Jochem Veldmaat
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Zojuist heb ik de team-indeling van de lan-
delijke teams op de bus gedaan. Nog nooit

heb ik de teamindeling zo laat ingediend.
Wie de indeling bekijkt zal als reactie hebben
dat de indeling snel en vlot  verlopen zal zijn.
Niets is echter minder waar, er is veel over-
leg voor nodig geweest. De samenstelling van
de teams is op pagina 25 in dit clubblad te
lezen.

De landelijke teams spelen op zaterdag om
16:00 uur thuis, waarbij er voor gekozen is
om Heren 2, Heren 3 en Dames 1 tegelijker-
tijd thuis te laten spelen.
De jeugdwedstrijden vangen het volgende
seizoen ‘s morgens om 10:00 uur aan. Dit
na overleg met de jeugdcommissie.

In het nieuwe seizoen gaat iedereen met de
grote bal spelen en er komt achterin de zaal
extra verlichting. Dit wordt voor de aanvang
van de komende competitie in orde gemaakt.

Op maandag 21 mei vond bij Gelvandria de
algemene ledenvergadering van de afdeling
IJsselstreek plaats. Meer hierover is te lezen
op pagina 16.

De bouwaanvraag is inmiddels ingediend. het
betreft plan 3, zoals dit door de bouw-
commissie gepresenteerd is op de
informatieavond. De aanpassingen die nodig
zijn om een C-status te verkrijgen worden niet
verricht. De aannemers hebben aangegeven
dat deze aanpassingen onevenredig de bouw-
kosten opdrijven.
Na de bouwvak hopen we met de verbou-
wing en renovatie van onze hal te beginnen.

Hierbij roep ik een ieder op om zich  bij de
bouwcommissie aan te melden om mee te
helpen met de bouw…

Namens het bestuur,

 Bart Ebskamp

Van het bestuur

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

Juni 2001:

06 juni Aflsluit activiteit ALTC
12 juni Fietstocht dinsdagmorgengroep
14 juni Uitje naar Amsterdam van de Jazzgymdames
15 juni Sluiting inschrijving bekercompetitie
23 juni Afsluitavond en Kampioenshuldiging (aanvang 19:30 uur)
26 - 31 juni Internationaal Europese Kampioenschapen Veteranen -Aarhus
28 juni Laatste trainingsavond

Juli 2001:

01 juli Forelvissen te Steenderen (vertrek 11:15 uur vanaf de hal)
01 juli Internationaal Europese Kampioenschapen Veteranen -Aarhus
01 juli Ingang contributieverhoging
10 juli Laatste speeldag dinsdagmorgengroep
11 juli Afsluiting recreanten seizoen
11 juli Laatste speelavond ALTC
18 juli Laatste jazzgym ochtend
20 - 29 juli Internationale Europese Jeugdkampioenschappen
21 - 22 juli 1e trainingsweekend

Augustus 2001:

01 Augustus Fusie afdeling IJsselstreek  met de afdelingen Twente en Zwolle
de nieuwe naam wordt (voorlopig) afdeling Oost

01 Augustus Opheffing 4e divisie heren en invoering promotieklasse
01 Augustus invoering 40mm bal binnen alle geledingen
01 Augustus Aanvang verbouwing (als alles mee zit)
14 Augustus Aanvang nieuwe trainingsseizoen
25 - 26 Augustus 2e trainingsweekend
27 Augustus Start bekertoernooi voor senioren

September 2001:

04 September Aanvang dinsdagmorgengroep
05 September Aanvang ALTC
06 September Aanvang jazzgymnastiek
08 - 09 September 3e trainingsweekend
17 September Start najaarscompetitie voor de afdeling
19 September Mosselavond
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Website De Toekomst

http://start.at/toekomst

toekomst@bigfoot.com

url:

e-mail:

De afgelopen maand is het allemaal wat
minder goed gegaan met de website. Zo

is voor de tweede keer in een half jaar onze
website enkele dagen onbereikbaar geweest.
Daarnaast ben ik momenteel druk met en-
kele andere zaken, zodat de tijd af en toe ook
ontbreekt. Ook zit ik in m’n jaarlijkse inspira-
tie-dip van enkele weken. De website dag in
dag uit jaren achter elkaar up-to-date houden
is niet eenvoudig en meestal zo 1 keer per
jaar heb ik dan ook even een flinke dip. Uiter-
aard komt dit allemaal ook wel weer goed,
maar er zijn mensen die het daadwerkelijk
opmerken zo is mij opgevallen. Waar blijven
de wekelijkse mailings? Waarom is de
website nog niet bijgewerkt? Enkele bekende
vragen van de afgelopen tijd. Uiteraard is er
ook weer niet helemaal niets gedaan. Ik zal
weer het één en ander voor u opsommen.

Nieuws-pagina
Over De Toekomst valt bijna altijd wel wat te
melden. Bij veel verenigingen bloedt de vere-
niging na het seizoen dood, waarna de vere-
niging na de zomerstop weer tot leven komt.
Gelukkig is dat bij ons niet het geval. De af-
gelopen maand viel er dan ook genoeg nieuws
te melden en dit zal ongetwijfeld ook in de
zomer zo zijn. Uiteraard is er wel wat minder
nieuws dan tijdens het reguliere seizoen.

Foto-pagina
Ook de afgelopen maand zijn weer van di-
verse activiteiten foto’s toegevoegd aan het
internet-archief. Neem regelmatig eens een
kijkje voor een impressie van de gehouden
activiteiten.

Voor- en najaarscompetitie 2001
Alle zaken rondom de voorjaarscompetitie
zijn inmiddels verplaatst naar het internet-ar-
chief. Op internet wordt alles bewaard in het
internet-archief zoals u weet en inmiddels
kunt u er al een hele geschiedenis over di-
verse competities terugvinden.
Zodra er zaken over de komende najaars-
competitie bekend zijn, worden deze uiteraard
op de website geplaatst. Binnenkort zullen dit
waarschijnlijk als eerste de voorlopige team-
indelingen zijn.

Links naar verenigingen
Vorige maand meldde ik ook al dat er weer
diverse nieuwe links naar andere tafeltennis-
verenigingen bij waren gekomen in de voor-
gaande periode. Ook de afgelopen maand
kwamen er weer bijna 10 nieuwe namen bij
op het web.
Bezoek ook eens de website van een andere
vereniging, want er zitten diverse mooie
websites bij. Inmiddels zijn er al bijna 285
verenigingen online, dus als u ze allemaal wilt
bekijken, bent u nog wel even bezig. Zo één
keer in het halve jaar klaar ik dit karwei ook
en komt men eigenlijk best leuke dingen te-
gen. Zeker een aanrader dus!

Tot zover het overzicht van de afgelopen
maand. In het volgende clubblad (over onge-
veer 2 maanden) hoop ik u weer zeer veel
nieuws te kunnen melden.

Jochem Veldmaat
webmaster
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Lijst goedgekeurde 40 mm ballen

De officiële NTTB lijst met voor de periode januari 2000 t/m 30 juni 2001 goedgekeurde 40
mm ballen, die vanaf 1 januari 2001 voor alle landelijke klassen gebruikt mogen worden.

Met nadruk wordt er op gewezen dat deze ballen voor alle niet landelijke klassen pas per
ingang van 1 augustus 2001 gebruikt mogen worden.

Goedgekeurde 40 mm ballen voor alle landelijke klassen:

Andro *** wit met zwarte opdruk
Andro *** oranje met zwarte opdruk
Butterfly *** wit met zwarte opdruk
Butterfly *** wit met rode opdruk
Butterfly *** oranje met zwarte opdruk
Butterfly *** oranje met rode opdruk
Cornilleau *** wit en oranje
Donic *** wit met zwarte opdruk
Donic *** oranje met zwarte opdruk
DHS *** oranje met zwart/rode opdruk
DHS *** wit met zwart/blauwe opdruk
Joola *** wit met blauwe opdruk
Joola *** oranje met blauwe opdruk
Nittaku *** wit en oranje
Rucanor Triple Circle wit met blauwe opdruk
Stiga *** wit met zwarte opdruk
Stiga *** oranje met zwarte opdruk
Tibhar *** oranje met zwarte opdruk
Tibhar *** wit met zwarte opdruk

Alleen toegestaan voor niet-landelijke afdelingen:

Heemkskerk *** wit met rode opdruk
Rucanor Double Circle wit met blauwe opdruk
Three Ball wit met rode opdruk
Three Ball oranje met zwarte opdruk
Tibhar Basic wit met blauwe opdruk
Tibhar Basic oranje met blauwe opdruk

Tafeltennissen bij De Toekomst,

meer dan een sport...
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De Toekomst in China (1)

Het slotwoord van ‘De Toekomst’ in China, want er is zeker toekomst in China. Al is het
alleen maar op het bij ons zo bekende sportgebied.

Tja China, een land met veel tegenstellingen, niet alleen qua arm versus rijk, maar ook qua
oud versus modern en qua eenvoud versus luxe. Het is een land dat geen middenkader schijnt
te kennen en dus een land van uitersten is.

Maar ook een land zonder ‘werkloosheid’, wat nog voortkomt uit het communistische tijdperk
waarin iedereen werk diende te hebben. Ongeacht wie, wat, waar en wanneer.

Dit uit zich in de meest bizarre baantjes. Althans wat voor ons, westerlingen, meest bizarre
baantjes zijn, want wie zou er als dagtaak het beheren van een toilet willen hebben. En dan niet
zoals bij ons (zitten en wachten op die 35 cent), maar voor de klant de kraan aan of uit doen,
servetjes aangeven, schoenen poetsen en de deur openen en sluiten? Dag in, dag uit, 8 uur per
dag; het toilet als jouw domein.
Andere voorbeelden zijn mensen die 8 uur per dag de straten met een stoffer en blik schoon
proberen te houden of arbeiders die bij het openbreken van de wegen alles met de hand doen.
Dus met een houweel staan te hakken en anderen die de stenen dan wegbrengen. Alles met
de hand en niets machinaal.

Moraal van het verhaal : er is altijd werk. Zijn wij in het westen dan zo verwend met onze sociale
voorzieningen en machines dat wij dit soort werk niet (willen) doen?

Maar goed. Een van de pijlers van onze trip in China vond ik het bezoek aan de “Grote Muur”
(en niet zoals wij altijd zeggen de “Chinese Muur”).
De muur hebben wij op een ochtend bezocht en voor een klein gedeelte beklommen. Een
aantal van ons heeft dit via de steile kant gedaan en ik kan u verzekeren ; steil is het zeker (met
name op de weg terug is dat niet prettig). Als je op een van die wachttorens staat en de muur,
omringd door de ochtend dauw, door de bergen ziet slingeren, dan geeft dat een ontzettend
machtig gevoel. Dit is niet in woorden of beelden vast te leggen, maar misschien dat u op de
foto een beeld kunt vormen. Tegelijkertijd voel je je eigenlijk ook zeer klein en nietig bij zo’n
kolosaal wereldwonder. Maar al met al wat een fantastisch gezicht!
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Naast alle bezichtigingen hebben een aantal van ons ook nog getafeltennist. Vooraf had ik het
idee dat we naar een oud krot zouden gaan waar op Spartaanse methoden getraind zou wor-
den. Dit vooroordeel kwam tot stand door alle berichten van onze Nederlandse toppers die ooit
in China stage hebben gelopen.
Maar ik verzeker u, er zijn clubs in Nederland die zouden willen dat zij zo’n zaal en tafels
hebben. Ik geef toe dat het niet allemaal het nieuwste van het nieuwste is, maar het verkeert in
goede staat.
Ook hier geldt eigenlijk: zijn wij dan zo verwend met mooie zalen dat we iets al gauw oud en
Spartaans betitelen?

We mochten in ieder geval tegen de locale jeugd spelen en dat was voor de meeste (zo niet
voor iedereen van ons) al een hele klus, want die jongelui slaan de ballen waar ze die willen
hebben en hoe ze die willen hebben. Wat mij opviel is de inzet, concentratie en met name de
zelfdiscipline van die “toekomstige toppers”. Er valt geen onvertogen woord en men traint kei-
hard de gehele dag door, ook al is de trainer niet aanwezig (wij zouden meteen een game gaan
spelen of de ballen hoog gaan aangeven).

Behalve de zaal met de jeugd was er op de tweede verdieping nog een zaal waar o.a. de
dames trainden. Dit ging allemaal wel 6 tempootjes hoger en sneller dan wat wij gewend zijn.
Interval, geen 5 minuten, maar 20 minuten en ook hierbij geen onvertogen woord en ook weer
veel discipline. Men blijft gewoon doorgaan.

Dit zijn toch een tweetal punten waar wij veel van kunnen leren; zelfdiscipline en niet schelden/
vloeken.
Maar natuurlijk kunnen we ook alleen maar leren van de service ontvangst, service en de
snelheid waarmee men zich beweegt en speelt.

Terugblikkend vond ik de reis een unieke belevenis die ik zeker niet had willen missen. Het is
een aanrader voor een iedereen die van  cultuur, sport, natuur of van wat dan ook houdt, want
‘China got it all’.

Meteen wil ik van de gelegenheid gebruik maken om Benny, Frans en de overige groepsleden
te bedanken, want samen met en door hun is het voor mij een onvergetelijke trip geweest.

Iedereen bedankt.

Maarten Boer

De Toekomst in China (2)



juni 2001Toekomst Meppers

11

Wist u dat...

Toos en Alwin onlangs samen op vakantie naar Brabant zijn geweest.
ze het daar zo naar hun zin hebben gehad en dat Bep daarom nog steeds niet begrijpt
waarom ze dan toch terug zijn gekomen.

Bep toen samen met Gerda Sprukkelhorst op de woensdagavond naar de shoarma ging
en de eigenaar Asam vroeg of  Erna op vakantie was (hij weet niet dat Erna ook Toos heet,
wel dat ze op vakantie was). Bep antwoordde bevestigend en zei; “lekker rustig zo”
Maar Asam zei; “Nee” en Bep probeerde het nogmaals en zei weer dat het zo lekker rustig
was zo, maar Asam zei weer Nee.
Bep toen de moed maar heeft opgegeven.
Asam helemaal op de hand van Toos was en dit zeker komt omdat Toos nogal regelmatig
shoarma eet. Onlangs liep Toos namelijk ook nog met zo’n tas vol broodjes door de Hoge
Weide en Bep maar werken en ze werd niet eens mee uitgenodigd voor het eten van zo’n
heerlijk broodje. Soms is het wel erg ongelijk verdeeld.

Claske Harmsen erg veel in de tafeltennishal is.
ze laatst 4 avonden achtereen vergaderen moest.
Chris Wenneker daarom op de derde avond aan Claske vroeg; “Zal ik u naar uw logeerka-
mer brengen mevrouw??”

Maarten Vermeulen, Arie Pater en Bep en Toos onlangs naar Venray zijn geweest, voor het
afscheid van Willy Vrijdag als Nebas Bestuurslid.
Bep zou rijden met de auto, Toos de co-piloot was en de heren achterin de auto werden
gestopt. Arie zou naar de hal komen zodat Bep hem niet helemaal op hoefde te halen,
maar toen onze co-piloot aan Arie vroeg of hij een adres bij zich had, bleek hij dat niet bij
zich te hebben, dus toch maar even bij Arie thuis langs voor het adres.
het een erg mooi toernooi was in Venray waar spelers te zien waren met allerlei handicaps
en uit verschillende landen.
Maarten op de terugweg vroeg of Arie zijn jas even aan kon geven. We waren nog maar net
Venray uit dus nog lang niet thuis, waarop Arie opmerkte: “maar Maarten heeft z’n jas ook
nog niet aan.”

onze trainer Ben Wijnhoud 1x per jaar gaat fietsen en dat is met de jaarlijkse fietstocht van
de recreanten en dan ook meteen 20 kilometer.

Liesbeth Kok een vlieg dood wilde slaan en toen zo het brood uit Ietjes Wissinks hand
sloeg.
Ietje niet eens zo gauw wist wat er gebeurde en ineens haar brood op tafel zag liggen.

de moeder van Alwin en Darjan heel goed kunnen tafeltennissen samen.
ze zo lid kunnen worden van onze woensdag avond club.

Tot de volgende keer,

    Groetjes van Bep en Toos

•
•

•

•
•

•
•
•

•

•

•

•

•

•

•

•
•
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Wist u datjes van...

Wist u datjes van de heren van de
Burgermeester Leenstraat:

Wist u dat:

- wij Herman Wevers, Harry van Gelder,
Theo Lens en Bennie Vermeulen sinds
februari 2000 aan de Burgemeester
Leenstraat wonen?

- wij daar voor op de Lathmer in Wilp
woonden?

- het ons erg goed bevalt om nu in Lochem
te wonen?

- we nu ongeveer 1 jaar met veel plezier
gaan tafeltennissen?

- Herman Wevers al 73 jaar is?
- Harry een oom is van Jochem van

Gelder (alias Willem Wever)?
- Theo goed kan koken en ook regelmatig

helpt met koken?
- Bennie erg goed kan helpen met

huishoudelijke karweitjes?
- wij vijf dagen per week naar de Oever

gaan?
- wij de vrijwilligers van de tafeltennisclub

willen bedanken voor wat ze allemaal voor
ons doen?

- wij erg hebben genoten van het
Sinterklaasfeest?

- wij het erg attent vonden dat we na de
gezellige avond bij Scholten terug naar
huis werden gebracht?

- wij in de toekomst nog graag een balletje
willen slaan?

- wij nogmaals iedereen willen bedanken
voor hun inzet, behulpzaamheid en
gastvrijheid?

Vriendelijke groeten,

Harry, Herman, Theo en Bennie

Spectrum Wonen

Zaterdag 12 mei vond weer ons jaarlijks
terugkerend toernooi plaats. Dit toernooi

is vernoemd naar onze sponsor van de trai-
ningspakken. Er hadden zich voor deze dag
10 deelnemers ingeschreven, wat speciaal
bedoeld was voor onze schuivers. Er waren
2 deelnemers uit Amersfoort, 2 van de Breng
en 6 deelnemers van ons zelf. Buiten het
toernooi om werd er ook nog door enkele van
onze leden vrij gespeeld. Om half tien werd
iedereen ontvangen met koffie en een plak
cake en rond 10 uur begonnen de wedstrij-
den. Er werd op tijd gespeeld en zo speelde
iedereen tegen elkaar.
Het ging er allemaal heel gemoedelijk aan
toe. Tussendoor werden er hapjes rond-
gedeeld. Tussen de middag werd er een
pauze ingelast. Tijd om loten te verkopen en
in een mum van tijd waren die al uitverkocht.
Buiten was het heerlijk weer, dus de tafels
hadden we buiten neergezet. Daar was het
goed vertroeven met een glaasje en een
broodje knakworst. Zo rond 2 uur was het
toernooi ten einde en waren de prijswinnaars
bekend. We moesten nog even wachten op
Gerard die onder de douche stond.
Voor alle deelnemers was er een medaille.

Op de 10e plaats Alwin Lankhof
Op de 9e ,, Gerard Nijhof
Op de 8e ,, Bert Benders (Amersfoort)
Op de 7e ,, Mark Hofman (Amersfoort)
Op de 6e ,, Leo Lamers
Op de 5e ,, Hermiene Kleinsman
Op de 4e ,, Christa Smit
Op de 3e ,, Alfred Harder (Breng)
Op de 2e ,, Gerard Wullink (Breng)
Op de 1e ,, Darjan Wamelink

Voor de eerste drie plaatsen waren er ook
nog bekers. Mark Hofman van Amersfoort
wilde tot slot nog het woord en bedankte ons
voor deze gezellige en sportieve dag. Ge-
slaagd was het zeker te noemen. Alle aan-
wezigen bedankt voor hun komst en inzet.
Tot volgend jaar!

Erna Eilers
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Tafeltennis-poëzie

Wiskundig

Ben je een vrouw of vent
en heb je wiskundig inzicht en talent

en kun je dit met tafeltennis combineren
dan moet je de baan van het balletje precies kunnen beredeneren

Mirko Egbers

Vakantie

De ballen in de bak
Vakantie voor de deur

Dus weg dat trainingspak
En verder geen gezeur

Geen trainingen en geen gedoe
Daarvoor zijn we nu te moe

Geen competitie, geen toernooi
Het weer is nu toch veel te mooi
Wij willen lekker weg van huis

En ook niet hangen voor de buis
Het tafeltennisjaar zit er weer op

Voor vele spelers vast geen strop
Nu alleen maar in alle rust bezinnen

Hoe we volgend jaar weer kunnen winnen
Misschien wordt ieder team in het volgend seizoen

TAFELTENNISKAMPIOEN

Koma Hage

De zwemmer

Daar is een zwemmer met een snorkel
(die werkt op een ping-pongbal)
die houdt zeker van tafeltennis

tenminste dat denk ik, wanneer je zwemt met zo'n geval

Mirko Egbers
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Fusie besprekingen

Op maandag 21 mei vond bij Gelvandria de algemene ledenvergadering van de afdeling
IJsselstreek plaats. Hier vernam ik dat de fusiebesprekingen tussen Twente, Zwolle en de

IJsselstreek zich op een absoluut dieptepunt bevinden.

Er bestaat een groot wantrouwen bij Twente en de IJsselstreek naar Zwolle toe. Ondermeer
heeft Zwolle, tegen de afspraken in, ƒ5,- per lid naar hun afdeling laten wegvloeien vanwege de
extra kosten die de verenigingen moeten maken betreffende de invoering van de grote bal.

De onderlinge communicatie is ronduit slecht te noemen. Het heeft er toe geleid dat de voorzit-
ter van de stuurgroep fusiebesprekingen zijn voorzitterschap heeft neergelegd. Het hoofdbe-
stuur is hiervan in kennis gebracht dat alle leden van de stuurgroep, bestaande uit 3 voorzitters
en een onafhankelijke voorzitter, zijn afgetreden.
Ook de werkgroep wedstrijdwezen (senioren-jeugd) is uit elkaar gegaan. Het is te hopen dat de
problemen snel zullen worden opgelost en dat tenminste de regiocompetitie goed georgani-
seerd wordt.

Voor 1 januari 2002 moet de fusie een feit zijn. De IJsselstreek dient in de toekomst over te
gaan naar 1 poule in de 1e klas, 2 poules in de 2e klas en 4 poules in de 3e klas.
Het komend seizoen verdwijnt de landelijke C klasse bij de jeugd. Deze teams gaan terug naar
de afdeling.

Zoals u wellicht weet is de wedstrijdsecretaris van de afdeling, de heer  Lamberts, ernstig ziek.
Desalniettemin blijft hij zijn functie uitoefenen. De jeugdwedstrijdsecretaris, de heer Koomen,
verkeert eveneens in de lappenmand. Zijn functie wordt tijdelijk overgenomen door mevrouw
Wiemer van Torenstad.
Daar zowel Koomen als Lamberts deel uit maken van het IJsselstreek bestuur, betekent dit
een zware taak voor de overige drie bestuursleden om de fusiebesprekingen tot een goed
einde te brengen. Het afdelingsbestuur blijft  bestaan tot na de fusie.

Opvallend is dat onze vereniging niet vertegenwoordigd is in het afdelingsbestuur of in een van
de commissies. Het zou onze vereniging niet misstaan indien iemand van de selectie zich
beschikbaar zou stellen voor een functie in bijvoorbeeld de jeugd- of de technische commissie.

De IJsselstreek kampioenschappen gaan overigens aanstaande januari gewoon door.

Bart Ebskamp
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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 hangt een formulier in de hal, waarop
je je naam en het aantal personen kan zetten of bel met één van
de leden van de activiteitencommissie (middenpagina 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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Gaarne wil ik iedereen, die op welke wijze
dan ook, blijk van belangstelling heeft

getoond tijdens mijn gedwongen huisarrest,
hartelijk bedanken. Door het verhaal van
Jochem waren jullie al in kennis gebracht van
de feiten. Jochem hartelijk dank voor het
snelle redactionele bericht in het clubblad en
voor de wensen aan Cok en mij.
Ook diegenen die ervoor gezorgd hebben dat
de nog te bezorgen brieven bij de adverteer-
ders (daar was ik nl. mee bezig) terecht zijn
gekomen en ook mijn bezorgroute van het
maandblad hebben verzorgd, allen bedankt.
Zonder geluk vaart niemand wel, dat blijkt wel
weer, alsmede het feit dat onkruid niet snel
vergaat.

In ieder geval tot spoedig weerzien op de
club!

Marcel Theunissen

Een woord van dank

Onlangs heeft Koma Hage te kennen ge-
geven dat het overbodig was dat ze als

redactielid in de redactie zat, aangezien haar
aandeel nihil was. In geval van nood heeft ze
toegezegd, dat we in ieder geval een beroep
op haar kunnen blijven doen. Bij deze willen
we haar dan ook hartelijk bedanken voor
haar jarenlange inzet voor het redactiewerk
dat ze heeft verricht.

De redactie

Koma bedankt

Gedurende de vakantieperiode zal de hal
zowel op de maandag als op de vrijdag

geopend blijven. Iedereen is van harte uit-
genodigd om op deze dagen een balletje te
komen slaan.

Hal open

De activiteitencommissie (AC) heeft
jammer genoeg één week voor de jaar-

lijkse "Nacht van De Toekomst" het evene-
ment af moeten gelasten wegens gebrek aan
deelname. Ongeveer 20 personen hadden
zich reeds ingeschreven, maar de minimum
deelname om het toernooi te houden ligt voor
de activiteitencommissie bij 40. Dit vanwege
organisatorische redenen.

De activiteitencommissie

Nacht v/d Toekomst

Bedankt Chris!!!

Bij deze wil ik Chris Schuiling bedanken
voor de invulling die hij de afgelopen ja-

ren aan het voorzittersschap heeft gegeven.
Ik zal hem herinneren als een bevlogen voor-
zitter die een oog had voor alle gelederen
binnen de vereniging. Ook de levendige dis-
cussies, de harde confrontaties, de bespie-
gelingen over het spel en de organisatie, de
maaltijden die hij bereidde na competitie-
wedstrijden en de borrel die we zo nu en dan
nuttigden (aan de bar of bij hem thuis) zullen
me bijblijven.
Ik wens Chris het allerbeste toe met zijn an-
dere werkzaamheden en hoop hem zo nu
en dan nog eens te treffen bij onze club.
Het ga je goed Chris!

Remy Beelen

P.S. Ook Swanny bedankt voor de
opofferingsgezindheid die je door de jaren
heen getoond hebt.

Opgeven voor de bekercompetitie is nog
mogelijk (voor 15 juni) en is een goede

manier om voor de start van de competitie
vertrouwd te raken met de 40mm bal. De
inschrijfli jst hangt in de hal op het
publicatiebord van de technische commissie.

Bekercompetitie
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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
J. Veldmaat   (webmaster) 06-25173638
M. Egbers (foto’s) 0573-255373
M. Snijder 06-22605821
E. Eggink 06-19534505

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 06-22605821

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 0573-471266
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:
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

Jeugd:

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

Juli:

R. Leussink 13-07
E. Pater 22-07

Augustus:

H. Rashidi 16-08

September:

L.J. Veltman 14-09
M. Fleming 23-09

Senioren:

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

Juli:

G. Simon 03-07
H. Franssen 05-07
R.M. Scheggetman 10-07
R.P. Swaters 10-07
R.A.D. Gerritsen 16-07
J.T.A. Mullink 17-07
Q.J. Hoffman 18-07
F.N. Moespot 18-07
S. Bouck 23-07
U. Beek van 27-07
E. Pijper 29-07

Senioren:

Augustus:

B.B. Fleming 01-08
J. Huijbregts 07-08
T. Lens 11-08
K.J. Snijder 11-08
G. Bleumink 13-08
A. Vels 13-08
F. Verheijen 14-08
R. Broeke 15-08
E. Simmelink 18-08
H.J. Lammers 19-08
L.J.T. Bannink 23-08
G.J. Voelman 23-08
M.C. Wendersteyt 25-08
M. Willems 27-08
M.D. Zee, van der 27-08
J.G.B. Lande, van der 28-08
P. Chung Yung Pan 29-08
G.W. Groot, de 29-08
J. Nieuwenhuis 30-08

September:

G. Alting 01-09
D. Woolschot 01-09
J.B. Wijnhoud 04-09
R. Berenpas 07-09
P. Carelse 08-09
C. Wenneker 12-09
H.W.M. Steg 13-09
E.G. Freriks 17-09
H.J. Bouwmeester 19-09
J. Laarhoven, van 21-09
P. Laarhoven, van 21-09
E. Driessen 24-09
A. Pater 28-09
F.W.H.M. Helmich 30-09
G.J. Sprukkelhorst-Post 30-09

Nieuw: Verhuisd:

A. Bakker (Albert) E. Eggink (Evelien)
Albert Hahnweg 107 Nieuweweg 48
7242 EC Lochem 7241 EW Lochem
30-05-1935 06 - 19534505

Ledenmutaties
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De euro omwisselactie

U heeft een prettige vakantie gehad
maar nu

die buitenlandse munten die u over heeft.

Na 1 Januari 2002 heeft u niets meer aan uw buitenlandse munten.

Weggooien ?

Nee !
Onze vereniging organiseert in samenwerking met de actie sport-

kas, de

eurowisselactie
                              een inzameling van vreemde munten.

50 % van de waarde van uw munten worden in Euro’s aan ons uitbetaald.
Ook uw Nederlandse munten kunt u via deze actie inleveren, van de Nederlandse munten
ontvangt u het bedrag in Euro’s terug en de vereniging ontvangt een premie van 4 cent per
munt.

Daarom vragen wij u om ons  te steunen en mee te sparen.

Hoe de inzameling gaat plaatsvinden laten we nog weten, maar u kunt nu alvast beginnen met
het sparen.

Alvast namens onze leden bedankt.

de A.L.T.C.  Commissie
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Een adverteerder in de schijnwerper

Aangezien er steeds meer mensen zijn die een bril dragen leek het me verstandig om eens
een van de opticiens onder te loep te nemen. Helemaal gezien het feit dat deze brillenzaak

heel binnenkort 20 jaar bestaat! Deze maand is deze pagina bestemd voor Bril-in-mode.

De eigenaar, Wijnand Berndsen, zit al zo’n 28 jaar in het vak en heeft deze zaak nu ongeveer
20 jaar op de markt in Lochem. Hij is via zijn vader en zijn broer in het vak gerold en is op 27
jarige leeftijd voor zich zelf begonnen.
Het pand bestond vroeger uit boerenbedrijfjes en in de winkel is nog een gedeelte van een
oude keuken met schouw te zien. Dit geeft deze onlangs vernieuwde zaak toch weer een
authentieke stijl. Het is nog wel leuk om te vermelden dat dit pand verscheidene beroepen ge-
herbergd heeft die allemaal handenarbeid verrichten, zoals een reeks drukkerijen en een heuse
pruikenmakerij.
Op de vraag of er nu een concurrentiestrijd is met Pearle (Walderstraat) wordt heel kalm gerea-
geerd. In de optiek is toch al veel concurrentie. Vergeleken bij alle andere Europese landen staat
Nederland ver boven de andere landen qua concurrentie. Dit is ook wel weer verklaarbaar ge-
zien de goede infrastructuur in en dicht om Nederland heen. De welvaart speelt natuurlijk ook
een goede rol, met een hoog welvaartscijfer kan het uitproberen van een product op de markt
namelijk veel  voordeliger uitpakken.
Er werken op het moment vijf fulltime krachten en een vakantiekracht. Dit is mede door de
verbouwing mogelijk gemaakt. Voorheen werden de oogmetingen gedaan in het gedeelte waar
de werkplaats nu is maar tegenwoordig is daar een speciaal kamertje voor achter in het ge-
bouw. Dat gedeelte is er zo’n drie jaar geleden bij gebouwd. Binnenkort wordt er weer verbouwd
maar het gaat dan niet om uitbreiding maar om de authentieke stijl in stand te houden.
Het eerder genoemde jubileum van 20 jaar wordt groots gevierd. Iedere inwoner van Lochem
krijgt een brief thuis met een slagzin erop waarmee ze een zonnebril of een gewone bril, van
een bepaald bedrag, kunnen winnen. De vaste klanten krijgen een brief in huis met een kaartje
dat ze in de winkel kunnen inwisselen voor een cadeautje, een hapje en een drankje. Dus kortom,
we moeten de brievenbus goed in de gaten houden de komende tijd, want dat kan ons veel
voordeel opleveren!
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Team-indelingen

Hieronder de team-indelingen voor het
najaarsseizoen 2001. Dit seizoen star-

ten we in de landelijke competitie met 2
seniorenteams en in de regio klasse (de ver-
vanging van de 4e divisie) ook met 2 teams.
Ron van Spanje blijft in het eerste spelen
samen met Rogier Gerritsen, Remy Beelen.
en Maarten Boer.
Maarten is vrijwel hersteld van zijn  blessure
en heeft de training weer volop hervat.
Marjolein Boer afkomstig van Thibats uit
Enschede is bereid gevonden het dames-
team te komen versterken. Dit team komt uit
in de 4e divisie.

Bart Ebskamp

Heren 1: 1 e divisie
Remy Beelen
Maarten Boer
Rogier Gerritsen
Ron van Spanje

Heren 2: regioklasse
Frans Helmich
Tom Bleumink
Collin Vredeveldt
Paul van de Weerthof

Heren 3: regioklasse
Erik Pijper
Imad Moukaddim
Gerlof van der Heuvel

Dames 1: 4 e divisie
Irene Faber
Maaike Krikke
Marlies Fleming
Marjolein Boer
Esther Wissink (reserve)
Ellen Simmelink (reserve)

Danny Heister was de laatste Nederlan-
der die uitgeschakeld werd. Hij eve-

naarde zijn plaats op de WK 1999 in Eind-
hoven;
in de 1/

16
 finale werd hij uitgeschakeld door

de 24-jarige Chiang Peng-Lung uit Taiwan.
Trinko Keen slaagde er niet in om de derde
ronde te halen; hij werd uitgeschakeld door
de huidige nr. 8 van de wereld, Vladimir
Samsonov.
Chen Sung stelde teleur door al na de eer-
ste ronde het veld te moeten ruimen.

In het dubbelspel werden Danny en Trinko in
de tweede ronde (1/16 finale) uitgeschakeld
door het Taiwanese dubbel Chian Chih Yuan
en Yang Meng-Hsing ondanks dat ze in de
3e game 4 keer op matchpoints kwamen...

--- Zeven wereldtitels ---
China pakte alle 7 eerste plaatsen in het
Japanse Osaka...
Het mixed dubbel was voor Yang Ying en Qin
Zhinjian. Echte gouddelvers waren Wang
Liqin (landentitel, mannenenkel en mannen-
dubbel met Yan Sen) en Wang Nan (landen-
titel, vrouwenenkel en vrouwendubbel met Li
Ju) met ieder 3 wereldtitels.
Voor olympisch kampioene Wang Nan was
het al haar 7e wereldtitel en daarmee steeg
ze op de eeuwige ranglijst naar de 7e plaats...

WK 2001
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Verslag fietstocht

Op zondag 6 mei hebben we de jaarlijkse fietstocht gereden van tafeltennisvereniging De
Toekomst. Vóór we gingen vertrekken stond er een kopje koffie klaar en kreeg iedereen een

stuk Mars voor onderweg. Dit stuk Mars werd aangeboden door supermarkt  de Komart. Bijna
iedereen stond op tijd klaar en konden we worden ingedeeld in teams van vier personen.
Lienke, Maarten, Harry en ondergetekende vertrokken vervolgens als tweede. Ondanks dat we
niet door de bossen konden rijden wegens de MKZ, was het toch weer een prachtige tocht. Dus
wederom hulde voor de organisatie.
Er stond die dag een stevige wind en we moesten flink doortrappen. Maarten en Harry kletsten
heel wat af onderweg en Lienke en ik hadden ook veel te vertellen. Dus best wel gezellig.

Ongeveer halverwege konden we pauzeren. Henny en Gerry stonden voor ons klaar en had-
den een goed gevulde bar in hun auto ingericht. Ook hier had de Komart weer goed voor
gezorgd voor het natje en het droogje.  We moesten wel even wachten op het voor ons rij-
dende team met Jan, Sandra, Kira en Chris W.  We moesten ze wel aansporen om te vertrek-
ken, dat was wel te begrijpen want het was best wel een lekker plekje om even te rusten.  Chris
had een vreemd nat plekje opgelopen op zijn achterste wat zichtbaar werd toen hij vertrok.
Chris kreeg nog een pamper advies van Lienke, maar daar heeft hij zich maar weinig van aan-
getrokken denken we. Nou ja, zo kan die wel weer.
Harry had onderweg nog wel veel te klagen over zijn zere kont wegens het fietsen. Maar toen
we de wind uiteindelijk in de rug gingen voelen was dat gezeur ook voorbij.  Al met al waren de
bijna dertig kilometers snel gereden en kwam de Wissinkhal weer in beeld.
Esther, Ietje en Liesbeth hadden gezorgd voor een enorme stapel pannenkoeken die uitste-
kend bleken te smaken.

Maarten was de eerste die kon proeven.
Hij moest nog wel even naar de tafel wor-
den geduwd voor de eerste pannenkoek,
maar daarna ging hij spontaan voor de
tweede en de derde ronde.
Het beleg met stukjes verse appel en ro-
zijnen op de pannenkoek smaakte bijzon-
der lekker. Echt iets wat ik thuis ook uit ga
proberen.
Ten slotte wil ik nogmaals zeggen dat ik
het een bijzondere leuke dag heb gevon-
den. Misschien kan er ook in het najaar nog
eens een tocht worden uitgezet. Als dat
zo is, dan geef ik me nu al vast op.

Organisatie bedankt voor alles.

Met de hartelijke groeten van Ria Albers
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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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“Toekomst Moppers”

Je rijdt met een auto met een constante snel-
heid. Rechts van je is een ravijn.
Aan je linkerzijde een brandweerwagen die
met dezelfde snelheid rijdt als jij en in de-
zelfde richting (eigenlijk is hij aan het probe-
ren je in te halen).
Voor je een groot varken, groter dan je auto.
Achter je een helikopter die juist over het
wegdek raast.Ook deze twee gaan met de-
zelfde snelheid vooruit als jij.

vraag:
Wat kan je doen om te stoppen ?

Het antwoord staat rechts onderaan de pa-
gina, maar denk eerst diep na
voordat je gaat spieken....

Marcel Snijder

Er is een kerel en die gaat naar een psychia-
ter en die zegt: “Dokter,ik heb een enorm pro-
bleem. Elke keer als ik in bed lig te slapen
denk ik dat er iemand onder het bed ligt. Dan
kruip ik onder het bed en dan denk ik weer
dat er iemand in ligt. Eronder, erin, eronder,
erin. Ik word er gek van!”.
Nou zegt die psychiater, kom twee jaar bij
mij in therapie, twee maal in de week, dan
bent u er van af. “Hoeveel rekent u?” vraagt
die patiënt. Zegt die psychiater: “200 gulden
per consult.” Nou,zegt die patiënt, “Daar moet
ik even over denken.”

Nou die gozer vertrekt en die is nooit meer
teruggekomen. Zes maanden later komen ze
elkaar op straat tegen. “Waarom bent u niet
terug geweest?” vraagt die psychiater. Zegt
die patiënt: “Voor 200 gulden per consult ze-
ker? Een kastelein heeft me voor een geeltje
van mijn klachten afgeholpen”. “O ja, zegt
die psychiater, hoe dan?”. “Hij zei dat ik de
poten van mijn bed moest afzagen”

Marcel Snijder

Maarten wil een interlandwedstrijd bijwonen
en belt naar de Arena in Amsterdam.
“Hoeveel kost een kaartje,” vraagt hij.
“Dat hangt ervan af  hoe ver weg u zit”.
“ik zit in Lochem”.

De hoofdredacteur van Story is opgenomen
in het ziekenhuis.
Weet je waar voor?
Ja, voor acute indiscretie.

Is  het waar dat jij erg moedig bent?
Ik ben bang van wel.

Gehoord in het eetcafé:
Ober: “U vergist zich meneer, de biefstuk is
niet kleiner dan anders maar we hebben de
zaak iets vergroot”.

Onze huisfilosoof is van mening, dat de re-
den dat er bij veel mensen nooit een druppel
drank op tafel komt, gelegen is in het feit, dat
de prijs van die drank zo hoog is, dat men
het zich niet kan veroorloven naast het glas
te schenken.

Op het verjaardagsfeestje van de baronesse
werd de grote taart met kaarsjes binnen-
gedragen.
Plotseling roept de baron luidkeels:
“Sluit alle deuren en ramen, niemand mag
het huis verlaten, en waarschuw de politie”.
“Wat is er aan de hand?” vraagt de baro-
nesse.
“Er zijn vijftien kaarsjes van de taart gesto-
len”.

De marathonloper kreeg van zijn trainer te
horen dat er twee dingen bij hem snel moe-
ten verbeteren: zijn rechter en zijn linkerbeen.

Maarten Vermeulen

Van de draaimolen af stappen.

antwoord raadsel:
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Van de 10 juiste inzendingen hebben we weer 1 winnaar getrokken. Ditmaal
was Hans van de Lande de gelukkige winnaar. Hij zal (waarschijnlijk zo spoe-
dig mogelijk) een prijs in ontvangst kunnen nemen.

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

Thema van de vakantiepuzzel is: de aanstaande verbouwing van de hal. Of
er aan deze puzzel een prijs word gekoppeld is nog niet bekend, maar in
ieder geval veel succes met het maken ervan.

De redactie

De puzzelhoek

INLEVEREN UITERLIJK 31 AUGUSTUS IN DE COPYBUS!!!

Oplossing juninummer :

Naam:

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

Aannemer
Aanwezig
Afbreken
Afgewezen
Bouw
Dak
Einde
Even
Gedenksteen
Goed
Geverfd
Hal
Hamer
Hijskraan
Hulp
Kan
Kansen
Kantine
Mens
Muur
Regels
Rotzooi
Schroeven
Spijkers
Steen
Steunen
Uitbreiding
Vol
Vrij
Vrijwilligers
Zaal
Zaken
Zand

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

De juiste oplossing van de meipuzzel is rondje om de kerk. Dit is het nieuwe dienstrooster
welke begin juni bij de Nederlandse spoorwegen van kracht wordt.
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Jeugdhoek (1)

Nog even en dan is het alweer tijd voor de grote vakantie. Dit betekent dat ook jullie (de
jeugdleden) het weer even zonder tafeltennis moeten doen, aangezien de laatste trainings-

avond op 28 juni zal zijn. Het nieuwe seizoen (de training) start weer op 14 augustus 2001. Ook
kunnen jullie in de vakantie gewoon op maandag en vrijdagavond vrij komen spelen. Dus als
je niet zonder tafeltennis kunt, dan ben je van harte welkom.

In mei hebben we het jeugdkamp gehad. Dit was wederom erg gezellig. Op vrijdag vertrokken
we rond 19:30 uur naar Hummelo. Hier stond ons een zeer luxe kampeerboerderij te wachten.
De jeugdleden mochten een slaapplek uitzoeken en daarna kon het grote keten beginnen. Veel
kussengevechten, stoeien, kaarten, etc.

Om 21:00 uur stond de eer-
ste activiteit op het pro-
gramma namelijk het T-shirt
versieren, hetgeen ook dit jaar
weer een groot succes was.
De kinderen werden eerst in-
gedeeld in groepen en daarna
mochten ze een groepsnaam
bedenken. Deze groepsnaam
moest weer op het T-shirt te-
rugkomen.
Er werden een hoop originele
namen bedacht, zoals de
cheeta’s, de soepkippen, de
4 wolfjes enz.
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Daarna werd er verder gegaan met het Koma-spel (dit jaar georganiseerd door Koma en Frans-
Jan). Het Koma-spel bestond dit jaar uit allerlei leuke spelen, zoals ruik/proef spel, het raden
van bekende gebouwen en films.
Vooral het spel: “Wie is dit op deze foto” gaf grote hilariteit. De kinderen moesten raden wie van
de begeleiding op de foto stond (deze hadden namelijk allen een kinderfoto ingeleverd). Zo
werd Richard aangezien voor Koma en Marcel voor bijvoorbeeld Jaantje.

Na een nacht met weinig slaap en veel gestoei werd het eindelijk zaterdagochtend. Om 10:00
uur stond er daarom een actieve activiteit op het programma, namelijk Levend Stratego. He-
laas was het stuk bos niet zo groot (vanwege de heersende MKZ crisis), zodat de vlag goed en
slim verstopt moest worden. Er werd door de kinderen toch nog actief meegedaan en dat viel
de begeleiding 100% mee.

Jeugdhoek (2)
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Op zaterdagmiddag gingen we met de auto op pad, ergens naar een plas/meer bij Doetinchem.
Hier werden de kinderen vermaakt met een middagje vlot bouwen en er daadwerkelijk mee
varen en een kompastocht (die achteraf iets te lang duurde).

Na de vermoeiende middag werd het tijd voor iets ontspannends. De barbecue was aan de
beurt. Dit jaar niet bij de kampeerboerderij, maar bij de familie Menting (Gerard), bij de meeste
leden wel bekend. De begeleiding wil hem en zijn vrouw bij deze nog bedanken voor de goede
zorgen.

’s Avonds werd er nog een spooktocht georganiseerd. In het donker naar het bos, waar een
aantal begeleiders zich achter een boom verscholen om de kinderen aan het schikken te ma-
ken. En waarbij de kinderen per groep een touw moest volgen die door het bos was uitgezet.
Na dit spannende tochtje werd het wederom tijd om naar de slaapzaal te gaan. Nu werd er iets
meer geslapen!!!

Zondag morgen werd er een voetbaltoernooi georganiseerd en daarna was er tijd voor een
patatmaaltijd. Vervolgens moesten de kinderen en de begeleiders de boerderij schoonmaken
en werden alle spullen ingepakt om te vertrekken richting de hal. Onderweg (in Vorden) werd er
nog gestopt om bij de plaatselijke ijscowinkel een lekker ijsje te eten.

Aangekomen bij de hal werd er aan de winnende groep (de groep die de meeste punten had
verzameld bij alle activiteiten) een taart uitgereikt, die door hun meteen burgemeester gemaakt
werd. De kinderen keerden hierna moe en voldaan huiswaarts.

Bedankt voor de gezelligheid en een prettige vakantie!

Namens de jeugdcommissie,

Ellen Simmelink

Jeugdhoek (3)
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Deze maand een interview met Siebe Fettelaar. Tijdens het jaarlijkse jeugkamp was er nog
een gaatje te vinden om hem te interviewen. Dit was op een stralende zondagmorgen na

het voetbaltoernooi welke door Bram Ebskamp (zie de twee kanten van... mei) en
JohannesOsterloh (zie de twee kanten van... april) werd georganiseerd.

Naam : Siebe Paulus Graddus Fettelaar
Adres : H. Postelweg 18
Postcode/Plaats : 7241 EN Lochem

Lid sinds : Ongeveer een jaar
Familie : Broer Daan (16), zus Marije (15), moeder en vader
Huisdieren : Hamster Minie
Hobby’s : Tafeltennis en computeren
Speelsterkte : 5e klasse
Training : 3x1 uur in de week
Favoriete speler : Remy Beelen
Favoriete speelster : Marlies Fleming
Favoriete jeugdspeler : Sander Huting
Favoriete jeugdspeelster : Emmy Pater
Wil later worden : Helikopterpiloot
Beste karaktereigenschap : Altijd een goed humeur
Slechtste karaktereigenschap : Kan lang doorzeuren (bij m’n moeder)
Lekkerste eten : Pizza
Minst lekkere eten : Spruitjes en witlof
Favoriete tv programma : Caroon Network (fox kids en kopspijkers)
Minst favoriete tv programma : Nederland 2 en het grote nieuws
Favoriete website : www.dragonball.com
Favoriete boek : Kameleon en Bob Evers Omnibus
Voorkeursdrank : Appelsap
Afkeursdrank : Bitter lemon
Bang voor : Giftige slangen
Kijkt graag naar : De computer
Heeft een hekel aan : Arrogante mensen
Ambities : Groot huis met een zwembad
Tafeltennisambities : Landelijk spelen
Mogen me wakker maken voor : Zie burgelijke staat
De wereld over 100 jaar : Allemaal vliegende auto’s en robots
Wens/Droom : Landelijk spelen en dicht bij een meer wonen
Hoe was het jeugdkamp : Heel erg leuk, vooral de kussengevechten en de

voetbalwedstrijd
Het minst leuke van jeugdkamp: CORVEE
Het leukste van jeugdkamp : Voetbal en spooktocht

De twee kanten van...
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Verslag jeugdkamp (1)

Op 11 mei gingen wij op Jeugdkamp naar Hummelo. Eerst moesten we onze tassen neer-
zetten in de slaapzalen en daarna werden we ingedeeld in groepen. Elke groep moest

een groepsnaam verzinnen en een T-shirt beschrijven met de groepsnaam erop. Toen gingen
we het Koma-spel doen. Je moest vragen over verschillende onderwerpen beantwoorden. We
hadden even vrije tijd en daarna gingen we slapen. (nou, slapen……).
De volgende dag hebben we eerst ontbeten en na de maaltijd hebben we Levend Stratego
gedaan.

Na de lunch gingen we naar
een speciaal gebied waar je
verschillende spelletjes kon
spelen. Wij moesten zelf met
touw, 6 balken en 4 tonnen
een vlot maken.

Daarmee moesten we naar
de overkant varen om een bel
te luiden Wie dat het eerst
deed won. Er moesten drie
vlotten gemaakt worden
waarvan er meteen eentje
zonk toen hij te water werd
gelaten!
Onze groep stond achter op
het andere vlot, maar toen
bleek dat we allebei langs de
bel waren gevaren. Wij waren
dichtste bij en hebben gewon-
nen.
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 Verslag jeugdkamp

Na meer dan 5½ jaar in de jeugd
commissie te hebben gezeten, ben ik

hiermee per 1 juni 2001 gestopt.
Destijds (november 1995) was ik 17 jaar en
waren het mijn eerste ervaringen met het
commissiewerk. In de loop der jaren heeft dit
tot veel meer geleid. Uiteindelijk voorzitter van
de jeugdcommissie, redactielid en bouw-
commissielid. Na vele leuke en leerzame ja-
ren wilde ik wel eens wat anders. Mijn hui-
dige functie in de bouwcommissie is daar-
van een voorbeeld.

Ik hoop dat de jeugdcommissie op dezelfde
voet verder gaat met haar werkzaamheden
als in de periode dat ik er deel van uitmaakte.
Met enkele oude vertrouwde gezichten, maar
ook enkele nieuwe, hebben ze een basis voor
nog meer succesvolle jaren.

Albert, Jaantje, Ellen, Marieke, Richard, Bram
en Johannes (alias de gehele jeugd-
commissie) bedankt en veel succes verder!

Jochem Veldmaat

Afscheid

Later gingen we een kompastocht doen (een
soort speurtocht) in hetzelfde gebied. Wij
waren verdwaald geraakt en hadden een
heel stuk omgelopen. De gids zei dat de tocht
een half uur à drie kwartier duurde, maar bij
de meesten was het anderhalfuur.
We gingen daarna bij iemands huis
barbecuen.
Toen gingen we terug en ’s avonds hebben
we een spooktocht gedaan. Toen we daar
klaar mee waren zijn we naar bed gegaan.

De laatste dag hebben we eerst ontbeten en
daarna gevoetbald. We moesten de tassen
inpakken, kamer schoonmaken en daarna
mochten we een verslagje maken voor
bonuspunten.

Groep 1 won vandaar dit verhaal.

Groetjes,

Jos, Jochem, Max en Maurice
(oftewel de “Soepkippen”)
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Volgende maand verwacht...

n Verslag forelvissen

n Foto’s en verslag van de afsluitavond

n Verslag fietstocht dinsdagmorgengroep

n De (voorlopige) team- en competitie-indelingen

n Aankondiging van de mosselavond

n Verslagen van diverse commissies

n Wellicht staat uw stukje in het volgende clubblad?

Copy voor het clubblad
voor 20 augustus inleveren!

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