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Redactioneel

Deze maand ligt het clubblad wederom
iets later bij u in de brievenbus dan waar-

schijnlijk verwacht. Onze oorspronkelijke
planning stond eigenlijk ook voor een week
eerder, maar aangezien het vorige clubblad
al een week later bij jullie in de bus lag, als-
mede dat we haast geen copy binnen heb-
ben gekregen is de verschijningsdatum een
week later gezet.
Deze maand hebben we  onder andere een
verslag van de Jaarbeurs van het Oosten
waar De Toekomst weer present was voor
de bewaking, kaartjescontrole, opbouw e.d.,
maar ook met een eigen stand.
Deze maand hebben we gelukkig wel weer
de vaste rubrieken Tafeltennispoëzie en ‘t
Heuksken van Hendrik Jan die we vorige
maand hebben gemist.
Verder kunnen jullie natuurlijk de avonturen
van Bep en Toos lezen, wist u dat nog niet?
En er is weer een adverteerder in de schijn-
werper gezet.

Helaas hebben we (nog) geen reactie gekre-
gen op de oproep van vorige maand, voor
een versterking van de redactie en ideeën
voor een nieuwe rubriek. Daarom in ieder
geval nogmaals de oproep om ook eens een
leuk gedicht over tafeltennis of onze vereni-
ging voor de rubriek Tafeltennis-poëzie te
schrijven. Maar ook voor onze vaste pagina
“Toekomst Moppers” horen we graag van jul-
lie. Kom op en doe eens gek!
Wel hebben we het er met de barcommissie
over gehad om het barrooster in het vervolg
te plaatsen, vanaf dit nummer (pagina 21)
zullen wij dit dan ook doen.

Waar deze maand geen aparte rubriek van
is, maar toch vermeldingswaardig is de wij-
ziging van een drietal teams. In team 17 heeft
Eldo Verhaagen de plaats ingenomen van
Wiebe Franssen. Wiebe is toegevoegd aan
team 19 en tenslote is Sven Mastenbroek
toegevoegd aan team 20.

De redactie
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Zowel op landelijk als op afdelingsniveau
is de competitie inmiddels weer gestart.

Ook de recreanten en onze aangepaste
sporters hebben de sportieve draad weer
opgepakt.
Namens het bestuur wensen wij iedereen
een succesvol seizoen toe.

De verbouwing van onze hal begint vorm te
krijgen. Op alle fronten wordt er hard gewerkt
om binnen de gestelde bouwtijd te blijven.
Wordt er binnenkort een beroep op u gedaan
om eens een handje mee te helpen, stel onze
bouwcommissie dan niet teleur.

De Jaarbeurs van het Oosten is weer afge-
lopen. Een grote groep leden van ons heeft
zich tijdens de jaarbeursweek een volle week,
een drietal zelfs 2 weken, ingezet voor onze
vereniging. Het bestuur bedankt deze leden
voor hun medewerking.

Tijdens de opening van de kinderboeken-
week heeft onze vereniging op woensdag 3
oktober in de foyer van de schouwburg acte
de presens gegeven. Er stond voor de kin-
deren een tafeltennistafel, waarop de
Lochemse jeugd zich kon uitleven.
Wederom een promotie voor onze club.

Noteer in uw agenda de datum woensdag
28 november 2001 om 20:00 uur. De jaar-
lijks te houden algemene ledenvergadering
vindt dan plaats bij café Scholten aan de
kleine markt. Het bestuur rekent op een volle
bak

Henk Emsbroek

Van het bestuur

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

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 05 - 06 Pagina 11 - 12 Pagina 17 Pagina 20 Pagina 25 - 26 Pagina 31 - 32
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Agenda

Oktober 2001:
06 Oktober 4e competitieronde

Landelijk heren: De Toekomst 1 - Moret-Salamanders 1
07 Oktober OTC- toernooi De Toekomst te Lochem (aanvang: 10:00 uur)
07 Oktober Dagje uit ALTC (bezoek aan ouwehands dierenpark te Rhenen)
13 Oktober NEBAS-ranglijsttoernooi Amersfoort
13 Oktober 5e competitieronde

Topklasse heren:De Toekomst 2 - Blauw-Wit 1
Topklasse heren:De Toekomst 3 - Olympia 1

14 Oktober Nederlandse Studentenkampioenschappen te Enschede
28 Oktober OTC- toernooi Branderstad te Schiedam

20 Oktober 6e competitieronde
Landelijk dames: De Toekomst 1 - Smash-in/Emmeloord 1
Topklasse heren:De Toekomst 2 - Smash-in 1
Topklasse heren:De Toekomst 3 - De Veluwe 3

20 Oktober Jeugdranglijsttoernooi (B/C) te Hoorn

28 Oktober Nationale A-Meerkampen senioren 1/
4
 finales

28 Oktober Nationale C-Meerkampen senioren 1/
4
 finales

28 Oktober OTC- toernooi Gispen te Culemborg

November 2001:
03 November 7e competitieronde

Landelijk heren: De Toekomst 1 - Integer Groep 1
04 November OTC- toernooi Shot te Soest

10 November 8e competitieronde
Landelijk dames: De Toekomst 1 - DTV ‘84 1
Topklasse heren:De Toekomst 2 - Smash ‘70 1
Topklasse heren:De Toekomst 3 - Emmeloord 1

11 November OTC toernooi Twenty-One Up - Rotterdam
11 November NEBAS ranglijsttoernooi (jeugd en senioren)

17 November 9e competitieronde
Landelijk dames: De Toekomst 1 - Trias 1

17 November C-jeugdranglijsttoernooi Berkel en Rodenrijs
18 November A-jeugdranglijsttoernooi Berkel en Rodenrijs
18 November OTC toernooi SVE te Utrecht

24 November 10e competitieronde
Landelijk heren: De Toekomst 1 - BIT.NL 1
Topklasse heren:De Toekomst 2 - De Brug 1
Topklasse heren:De Toekomst 3 - Hoonhorst 1

25 November Nationale A-meerkampen 1/
2
 finales (senioren)

Nationale C-meerkampen 1/
2
 finales (senioren)

28 November Algemene ledenvergadering, aanvang 20:00 uur bij café Scholten
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Er zit weer leven in de Toekomst-website!

Tsja, door mijn ziekte hadden er vanaf eind
juni vrijwel geen updates meer plaatsge-

vonden aan de website. Hiermee ziet men
maar weer eens hoe kwetsbaar zoiets kan
zijn. Voor zover bekend heeft niemand anders
de kennis in huis om dit in zulke gevallen over
te kunnen nemen, laat staan de vele uren vrije
tijd die zo’n persoon er dan in zou moeten
stoppen.
In het vorige clubblad schreef ik over mijn
ziekte en het tijdelijke opschorten van alle ta-
ken binnen de redactie. Inmiddels heb ik dus
wel weer de draad als webmaster opgepakt
en zodoende ook maar weer even dit stuk
voor in het clubblad geschreven.
Begin september ben ik aan de slag gegaan
om de website weer helemaal up-to-date te
krijgen. Er vonden zo ook enkele updates met
terugwerkende kracht plaats. Vandaag (zon-
dag 7 oktober), bijna een maand later, heb ik
het barrooster van oktober op de website
geplaatst en dit was de laatste pagina die nog
niet bijgewerkt was.  Alle informatieve pagi-
na’s op de website zijn dus nu weer helemaal
up-to-date! Ik kan u verzekeren dat dit alles
heel wat tijd heeft gekost. Normaal gespro-
ken vond er eerder vrijwel dagelijks een update
plaats en dat werk is dus zo’n twee maan-
den blijven liggen. Dit alles heb ik dus de af-
gelopen maand weer ingehaald en heb tevens
de reguliere updates gedaan. Driedubbel
werk dus eigenlijk. De afgelopen maand is er
dan ook bijna geen dag voorbij gegaan zon-
der een (grote) update. Deze maand dus geen
grove opsomming in deze rubriek met wat er
allemaal zoal gewijzigd en/of toegevoegd is
aan de website, want dat zou dus nooit op
één pagina passen. Breng dus gewoon een
bezoek aan de website zou ik zeggen.

De verbouwing
Wel noemenswaardig is de verbouwing van
onze tafeltennishal. Op de website verschij-
nen wekelijks nieuwtjes en foto’s van de ver-
bouwing. Om op de hoogte te blijven van de
laatste stand van zaken kan men dus zoals
altijd op de website terecht. Vooral de foto-
pagina is dan erg leuk. Daar kan men de vele
stadia van de verbouwing mooi volgen.

Toekomst-mailing
De leden van onze vereniging, maar ook ve-
len buiten de vereniging om, met een e-mail
adres hebben de afgelopen weken weer de
Toekomst-mailing gekregen. Ook deze is ui-
teraard lange tijd afwezig geweest maar zal
nu weer regelmatig verschijnen. Mensen die
deze mailing niet krijgen, maar deze wel wil-
len ontvangen kunnen hun e-mail adres door-
geven aan de redactie of deze mailen aan de
vereniging (toekomst@bigfoot.com). Ieder-
een, zowel leden als niet-leden, kan zich op-
geven.

Competitie-zaken
Zoals voorgaande seizoenen staan ook dit
seizoen alle competitie-zaken weer uitge-
breid op de website. Elke zondagmiddag
(o.v.b.) staan alle bijgewerkte uitslagen, stan-
den en percentages online. Dit alles komt tot
stand in samenwerking met onze wedstrijd-
secretarissen.

Jochem Veldmaat
webmaster

(N.B. Door de verbouwing is het momenteel
helaas niet mogelijk om de website in de kan-
tine te bekijken.)

http://start.at/toekomst

toekomst@bigfoot.com

url:

e-mail:
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Jaarbeurs van het Oosten (Bewaking) 1

Dit jaar namen we wederom met een flink aantal personen deel aan de bewaking van de
Jaarbeurs van het Oosten. Dit flinke aantal vergt ieder jaar weer de nodige inspanning om

dat op de been te krijgen. Helaas moeten we steeds vaker een beroep doen op mensen van
buiten de club. Ook dit jaar vormde daarop geen uitzondering. Op het laatste moment hadden
we toch een complete groep en vingen we op dinsdag 18 september onze werkzaamheden
aan tijdens de opbouw van de Jaarbeurs.
Een jaarbeurs die veel kleiner in omvang was dan de jaren daarvoor. Voor ons een voordeel.
We hadden nu de beschikking over een heel groot parkeerterrein en in de opbouw veel minder
loopwerk. Niettemin bleven er genoeg bottlenecks over waar de nodige aandacht aan gege-
ven moest worden.
Maar al met al viel het dit jaar best mee. De verstandhouding met de standhouders was uitste-
kend en ook op het buitenterrein is alles grotendeels naar wens verlopen.

Op zondag 23 september begon de Jaarbeurs. Onze werkzaamheden bestaan dan uit het
goed laten parkeren van de auto’s op twee parkeerterreinen, de kaarcontrole aan de kassa en
het veilig begeleiden van de bezoekers naar de kassa.

Albert en Ben bij de parkeeringang van de jaarbeurs
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Het lijkt allemaal niet zoveel voor te stellen,maar in werkelijkheid vergt het de nodige inspanning.
Vandaar dat er voor elke jaarbeurs een door ons opgesteld draaiboek wordt uitgegeven, met
daarin o.a een uitgebreide individuele omschrijving van alle medewerkers. Mede daarom, maar
ook door een jarenlange  ervaring verloopt het elk jaar weer vlekkeloos. Omdat de vereniging
een donatie ontvangt voor onze werkzaamheden waren daardoor andere financiële acties om
de clubkas te versterken niet direct nodig. Daar kan echter wel eens verandering komen. Om-
dat het steeds moeilijker wordt om aan geschikte mensen te komen hebben we als groep be-
sloten te stoppen. Na 13 jaar vinden we het welletjes. We hebben het bestuur hiervan op de
hoogte gebracht en zij kunnen nu proberen een nieuwe groep samen te stellen. Uit ervaring
weet ik dat dit een bijna niet te volbrengen opdracht is. Als het inderdaad niet lukt een nieuwe
groep samen te stellen zal ook de groep mensen van onze vereniging die voor de Nebas staan
niet meer van de partij zijn. Zij bemannen namelijk al dertien jaar de stand die onze club krijgt
voor de bewakingsdiensten en brengen op deze wijze het tafeltennis voor gehandicapte men-
sen onder de aandacht en krijgen daarvoor veel response. Zelf een stand huren is voor onze
club veel te kostbaar. Het is jammer dat dit nu voorbij is, maar ik krijg de mensen niet meer en
kan derhalve ook niet meer onze diensten aanbieden. Rest mij nog om iedereen en dat waren er
heel veel te bedanken voor hun belangeloze inzet om de bewaking van de jaarbeurs tot een
succes te maken.

 Albert ten Hoopen

Jaarbeurs van het Oosten (Bewaking) 2

De mooi aangeklede stand was groter dan andere jaren
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Heuksken van Hendrik Jan

Ut is al weer een mooien zet e lene daj
wat van mien e heurt hebt. De competi-

tie was af e lopen en dan hej neet zo veulle
um oaver te vertellen. Ieleu zit ok neet te
wachten op een of ander lulverhaal oaver hoe
broen HJ ziene vrouwe op vakantie ise
word’n, of hoe wiet HJ met ziene kroost de
Noordzee in e wandelt is.
Vandoar ai dus een helen tied hebt motten
wachten op enig niejs uut Reurle.

De meeste andacht geet uut noar de
verschrikkelukke gebeurtenissen in Amerika,
woar een paar idioten de hele wereld op zien
kop heb e zet deur zich te pletter te vleegen
tegen ut WTC. Um mor een cliche te
gebruuken: de wereld en ut leven draait deur.

HJ hef zich de hele sommer uut de naad e
traint um mor een betjen oaver weg te kun-
nen met die grote ballen.
Noe bunt weer een hele boel goochemers
die doar natuurluk totaal gin last van hebt. Ik
wet dat der zelfs mensen bie bunt sie
helemoale neet wet dat wiele met grote bal-
len speult.Mor ik mot zeggen dat die noeste
arbeid zien vruchten wal hef af e worpen. HJ
speult nog better as een trein, want onzen
Syntus den lut de kop nog was is hangen.

De eerste wedstrijd mossen wiele tegen Hol-
ten speullen. Op papier altied lastig, in de
praktijk veult ut meestal nog wal met. Ut is
nameluk  zo dat ze nog wal us met twee man
wilt kommen en dat gif natuurluk wal enig
veurdeel.

Reint was de eerste wedstrijd ongenaakbaar
en won ze dan ok alle dree (lees2)  Joop en
HJ wonnen der ok alle bei twee (lees1) Wie
wonnen uuteindeluk met 8 – 2 en ie mot zo
rekkenen  een good begin is ut halve wark.
Veule meer kan ik eigeluk neet oaver dissen
wedstrijd vertellen.

De wekke doarop mossen wiele noar
Deventer um tegen Swift te goan
taofeltennissen. Joop ging zo as gewoonlik
rechtstreeks naor Deventer en volgens mien
was der al bie tieds want he was zo scharp
as een scheermes. He won de eerste
wedstried naor een paar inzinkingen toch nog
vrie makkeluk met 28 – 26 in de derde zet.
De andere partijen  mos Joop zien tegen-
stander feliciteren. Reint trok ziene goeie lijn
deur en was dissen oavund onversloanboar.
Allene de laatste wedstried tegen Adrie van
Beem mos ze  de hele trukkendoos lus trek-
ken um dissen Adrie op de kneene te kriegen.

HJ speullen ok good vanavond en won weer
gewoon twee wedstrieden, allene tegen Jan
Huppelepup kon e de beslissende punten
neet maken. Mede oorzaak was ut klote-rub-
ber wat die gast der op had zitten. Geef zo’n
jongen een normaal betjen en he kan ballen
goan rapen.

Ut dubbel ging weer as vanolds en wie had-
den der eigenluk gin hand water an. Halver-
wege was der nog wal effen een hilarisch
moment toen de tegenpartij een service zo’n
betjen een halven meter an de verkeerde
kante van de kalklijne sloag en vroeg of de
service fout was. HJ antwoordden met “ut
geet der umme” waornaor
eerder genoemden Adrie, den an ut tellen
was, zo verschrikkeluk  mos lachen dat e der
bienoa met ging.

Al met al een geslaagde aovund met een
soevereine 7 – 3 overwinning in de tasse

De volgende wedstried is tegen de Brug, en
ik hoppe dat wie neet tegen een bepaald
persoon mot speullen.
Want dan vindt wiele der van te veuren al
niks meer an.

Groeten uut Reurle
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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.

In onze kantine staat een bus waar u het geld in kunnen deponeren..

Alvast namens onze leden bedankt.

de A.L.T.C.  Commissie

De euro omwisselactie
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Wist u dat...

Toos het laatst presteerde om op één avond 2 bekeuringen te krijgen voor te hard rijden.
zoiets gebeurd als je zowel de heen- als terugweg aan het scheuren bent.
Toos gelukkig niet zo hard gereden heeft, maar het blijft toch altijd zonde van het geld, had
ze beter Bep een keer mee uit eten kunnen nemen.
Bep zich nu nog steeds wel afvraagt of een ezel slimmer is dan Toos, want een ezel stoot
zich niet twee maal aan dezelfde steen.

Alwin alweer is wezen parachute springen.
hij dit weer erg mooi heeft gevonden en vast van plan is om volgend jaar weer te gaan.

Bep onlangs een kinderfeestje thuis had en Toos mocht komen helpen met het begeleiden
tijdens de speurtocht.
Bep met een uur al terug was, maar Toos wel erg lang weg bleef.
Bep zich al zorgen begon te maken en dacht: “straks komen de moeders en dan is Toos
nog niet terug met de kinderen.”
Bep ook nog vergeten was te kijken wat Toos aan had dus voor een signalement werd het
ook wel moeilijk.
Bep toen zelf maar is gaan zoeken op de fiets en gelukkig werden Toos en de kinderen snel
terug gevonden.

Annie Grootlipman laatst ook handig bezig was.
ze bezig was met het ballenrapen en als ze de pijp met ballen vol had en netjes in het bakje
geleegd had ze er met de hak van de schoen weer in ging staan, waardoor het bakje weer
omviel en de ballen alle kanten op vlogen. U snapt dus al dat het geweldig opschoot op
deze manier.

Christa naar een feestje ging van Elly haar vrijwilligster en daar lekker ging barbecuen.
een barbecue Bep ook wel wat leek en vreselijk tegen Christa zat te zeuren waar de uitno-
diging voor Bep toch bleef.
 toen Christa genoeg van het gezeur had ze tegen Bep zei: “het is toch mijn vrijwilligster en
niet de jouwe.”
Bep het daar dan weer mee kon doen.

Ria Scheggetman er een nieuwe sport bij heeft en dat is fietsen.
ze met haar armen de rolstoelfiets in beweging kan brengen.
je haar nu overal in de omgeving van Laren (Gld.) tegen komt. Als ze tenminste niet op
vakantie is.

dit het alweer was voor deze maand.

Tot de volgende keer,

    Groetjes van Bep en Toos

•
•
•

•

•
•

•

•
•

•

•

•
•

•
•

•

•

•
•
•

•
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De sponsoractie van de plusmarkt is reeds ruim een maand aan de gang met 46 deelne-
mende verenigingen/instanties. Bij besteding van ƒ10,= (•  4,54) aan boodschappen bij de

plusmarkt ontvangt U een sponsorbiljet. Deze sponsorbiljetten kunt U vervolgens inleveren bij
onze club (er staat in de kantine een doos waarin U de sponsorbiljetten kunt deponeren) en
aan het eind van de sponsoractie krijgen wij hiervoor contant geld uitgekeerd! Elke week wordt
de actuele tussenstand in de PLUS supermarkt bekend gemaakt zodat U in een oogopslag
kunt zien hoeveel geld wij al gespaard hebben voor onze club.

De top 13 na 4 weken (ingeleverde loten t/m 1 oktober) zag er als volgt uit:
01 Musical-popkoor Popcorn ƒ 698.80  (• 317,10)
02 Voetbalvereniging Sportclub Lochem ƒ 415,50  (• 188,55)
03 St Josephschool ƒ 387,00  (• 175,61)
04 Voetbalvereniging Klein Dochteren ƒ 242,90  (• 110,22)
05 Gymnastiekvereniging Brinio ƒ 211,30  (• 95,88)
06 Toneelvereniging TOP ƒ 190,10  (• 86,26)
07 Korfbalvereniging ’t Overschotje ƒ 186,50  (• 84,63)
08 De Berkelduikers ƒ 177,00  (• 80,32)
09 Christelijke basisschool De Rank ƒ 168,50  (• 76,46)
10 Prins Hendrikschool ƒ 156,80  (• 71,15)
11 Hockeyclub LHK ƒ 139,30  (• 63,21)
12 Kegelclub Alle Holt Telt ƒ 134,00  (• 60,81)
13 L.T.T.C. De Toekomst ƒ 125,20  (• 56,81)

De actie loopt nog tot en met zaterdag 24 november 2001, blijf dus de sponsorbiljetten inleve-
ren en vraag uw vrienden, familie, kennissen of buren mee te sparen voor de sponsorbiljetten.

Mirko Egbers

Sponsoractie Plusmarkt
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Een ieder die onlangs in het gemeente-
huis is geweest heeft het al kunnen waar-

nemen en ieder ander die hier uit de buurt
komt en elke week Extra Nieuws in de bus
krijgt heeft het kunnen lezen dat onze club
een maand lang promotie maakt in een
vitrinekast in het gemeentehuis.
Vraag me niet wie of hoe men dit bij onze
club voor elkaar heeft gekregen, maar De
Toekomst neemt gedurende deze maand
een prominente plaats in het gemeentehuis
in. De vitrine staat in de binnenkomsthal en
hierin staan allerlei attributen die met onze
club te maken hebben tentoongesteld.

Tevens krijgen alle nieuwe inwoners van
Lochem een boekje over het reilen en zeilen
van onze club in huis. Dit gebeurt middels
een mand die door de stichting “Welkom in
Lochem” bij de nieuwe inwoners thuis wordt
bezorgd. Het boekje is inmiddels niet hele-
maal meer up to date gezien de verbouwing
die momenteel plaats vindt en de wisselin-
gen binnen diverse commissies en bestuur,
waardoor de redactie na de komende leden-
vergadering (28 november) een vernieuwde
uitgave in omloop zal gaan brengen.

Mirko Egbers

Tijdens de jaarlijkse afsluitavond welke dit
jaar plaats vond op 23 juni is er een ver-

loting gehouden. We willen jullie echter de
sponsoren niet onthouden die deze verloting
mogelijk hebben gemaakt. Vandaar deze
opsomming in willekeurige volgorde:

BoekhandelLovink
Petit Paris

Bosch Delicatessen
Kreamee

Drogisterij Koning
Boekhandel Bruna
Drogisterij Ten Kate

Foto Modern
Slijterij ‘t Zwijnshoofd
Foto Hans Makkink

Joh. Wichers
Brummel

Franse Hoekje

Verder hebben diverse leden en commissies
een aantal prijzen ter beschikking gesteld.
Waarvoor onze hartelijke dank.

De activiteitencommissie

Sponsors bedankt!Promotie

Langs deze weg willen wij het bestuur en
de leden bedanken voor de bloemen die

we na de geboorte van onze zoon Jordi heb-
ben ontvangen.

Ronald Greutink
en

Marieke Enterman

Bedankje
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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 de Lande 0573-256458
B. Wijnhoud 0570-653212

Financieel manager:
J. Wissink 0573-252630

Jazz-gymnastiek:
J. Vos 0573-252066

Jeugdcommissie:
R. Otten (voorzitter) 0573-258277
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



oktober 2001Toekomst Meppers

19

Jarigen Ledenmutaties

Senioren:

Oktober:
R. Otten 01-10
W. Driezes 03-10
I.R. Faber 03-10
J.C. Bokkel, ten 06-10
H. Sloesarwij 06-10
J. Bouwmeester 14-10
J.A. Zweers 14-10
M.A. Boer 19-10
J. Kok 20-10
C. Smit 22-10
E.A. Wissink 25-10
J.J.J. Hoffman 26-10
H.C. Wilgenhof 26-10
H. Kleinsman 27-10
E. Mooy 29-10
J. Wichers 30-10

November:
J. Rijswijk 02-11
E. Eilers-Kraan 05-11
C.W. Enterman 09-11
M.E. Theunissen 10-11
A. Pongers 14-11
H. Emsbroek 17-11
C. Vredeveldt 18-11
W. Leidekker 20-11
G.T. Nijhof 24-11
P.J. Jansen-Wagman 26-11
G.W.J. Hofland 27-11
A. Hoopen, ten 27-11
G.W.M. Menting 29-11

Jeugd:

Oktober:
M.J.A. Knot 15-10

November:
W. Franssen 14-11
R. Grootjans 16-11
S.T. Abdelrahman 30-11

Nieuwe leden:

per 01-09-2001:
M.L. Boer (Marjolein)
Witbreuksweg 389-116
7522 ZA Enschede
053-4895147
16-05-1978

per 01-10-2001:
E. Verhaagen (Eldo)
Mr. Hf. de Boerlaan 95
7411 AH Deventer
06-52027710
12-02-1979

M.G. Columbro (Maria)
Standaardmolenerf 19
7241 MZ Lochem
0573-259927
21-06-1959

Bedankt:

per 01-09-2001:
J. Eggink (Joris) B. Stokkink (Jelle)
Nieuweweg 1b G. ter Borchlaan 3
7241 EP Lochem 7242 DJ Lochem

Verhuisd:
A. de Jonge (Bep)
Noorderbleek 62d
7241 BX Lochem
0573-252271

Geboren:
Jordi Greutink (geboren op 9 sept. 2001)
(ouders: Ronald Greutink en Marieke Enter-
man)

Marko Driessen (geboren op 27 aug. 2001)
(ouders: Erwin Driessen en Gea Driessen-
Barink )

Getrouwd:
Antonio Arts en Sylvia Lourens
op 24 augustus 2001
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Het barrooster

Vanaf heden gaan we het barrooster plaatsen in het clubblad. We zullen proberen ervoor te
zorgen dat de actuele maand en de maand daarop volgend het barrooster in het clubblad

terecht komt. We maken bij het rooster een onderscheid tussen de bardiensten tijdens de
trainingsavonden (de dinsdag en de donderdag) en de competitieavonden (de maandag, vrijdag
en zaterdag). De hal is echter vaker open dan het barrooster doet vermoeden. Momenteel is de
hal ook open op de dinsdagmorgen (Gerrie Vels draait dan normaliter de bardienst), de woensdag-
avond (hier regelen de recreanten onderling de barbediening), de donderdagmorgen (één van
de jazzgymdames zorgt voor de barbezetting) en de zaterdagmorgen, waarbij de jeugdcommissie
zorgt voor de barbezetting. Bij evenementen en toernooien zorgen  de organisatoren in principe
voor de barbezetting, dit in overleg met de barcommissie. Ruilen van bardiensten kan in onder-
ling overleg.
Barrooster voor de competitieavonden, waarbij de bardienst aanvangt om 19:15 uur op de maan-
dag en vrijdag en om 14:00 uur op de zaterdagmiddag.

OKTOBER NOVEMBER
Ma 01-10 J. Bouwmeester Vr 02-11 R. de Cler + J. Veldmaat
Vr 05-10 K.J. Snijder + R. Verwoert Za 03-11 H. v/d Lande
Za 06-10 B. kl Teeselink + P. v Laarhoven Ma 05-11 J. Bouwmeester
Ma 08-10 H. v/d Lande Vr 09-11 A. ten Hoopen
Vr 12-10 F. Moespot Za 10-11 S. Bouck
Za 13-10 B. Ebskamp Ma 12-11 J. Rijswijk +J. v Laarhoven
Ma 15-10 W. Leidekker + J. Schoolderman Vr 16-11 J. Zonneveld + E. Wissink
Vr 19-10 R. Broeke + H. Stegeman Za 17-11 R. Broeke + H. Stegeman
Za 20-10 H. Albers + E. Eggink Ma 19-11 W. Leidekker + J. Schoolderman
Ma 22-10 H. Emsbroek Vr 23-11 K.J. Snijder + R. Verwoert
Vr 26-10 R. Jorritsma Za 24-11 H. Albers + E. Eggink
Za 27-10  ---------------- Ma 26-11 J. Bouwmeester
Ma 29-10 M. Willems + E. Simmelink Vr 30-11 J. Heyink + D. Woolschot

Barrooster voor de trainingsavonden, waarbij de bardienst aanvangt om 18:00 uur. Om 19:30
uur drinkt de jeugd thee en om 20:30 drinkt de selectie thee. Hierna dient men alles op te
ruimen en af te wassen. De trainer sluit ‘s avonds de hal af.

OKTOBER NOVEMBER
Di 02-10 W. Franssen Do 01-11 R. Otten
Do 04-10 R. Otten Di 06-11 W. Franssen
Di 09-10 P. v/d  Weerthof Do 08-11 E. Simmelink
Do 11-10 E. Simmelink Di 13-11 P. v/d Weerthof
Di 16-10 A. ten Hoopen Do 15-11 J. Fleming
Do 18-10 J. Fleming Di 20-11 M. Fleming
Di 23-10 P. v Laarhoven Do 22-11 M. Egbers
Do 25-10 M. Egbers Di 27-11 P. v Laarhoven
Di 30-10 M. Fleming Do 29-11 A. ten Hoopen

De sleutel van de hal is af te halen bij: B. Ebskamp, Torenmolenlaan 102 of bij J. Bouwmeester,
Stalkaars 8 of bij J. Fleming, Graaf Adolflaan 5.

Mirko Egbers
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Een adverteerder in de schijnwerper (1)

Aangezien het nog steeds mooi weer is en hopelijk ook blijft heb ik deze keer een van de
Lochemse terrassen uitgezocht. Bij het terras hoort natuurlijk een café en in dit geval ook

een eetgelegenheid. Deze week staat eetcafé Scholten in de schijnwerper.

Eetcafé Scholten, voorheen hotel Meenderink, is gelegen aan de ‘Kleine markt’ te Lochem,
naast het oude gemeentehuis. De eigenaren zijn Dirkjan en Anneke Scholten. Zij runnen het
eetcafé met een groot team; drie vaste personeelsleden in de bediening en een vaste kok die
samen met Dirkjan in de keuken staat, daarnaast zijn er nog een aantal ambulante personeels-
leden.

Dit eetcafé is al jaren in de familie en van generatie op generatie overgegaan. In de dertiger
jaren zijn de grootouders van Dirkjan begonnen met alleen een café en in de zeventiger jaren
hebben zijn ouders het overgenomen en er een eetgedeelte aan toegevoegd.
Sinds vier jaar is het in handen van Dirkjan en Anneke, de derde generatie alweer. Zij hebben
echter gekozen om zich meer op het eetgedeelte te richten.
Tussen 12:00 uur en 21:00 uur kunnen ze rekenen op een groot aantal gasten. Er komen ’s
zomers meestal tussen de vijftig en tachtig mensen om te dineren.

Met de ligging van het eetcafé zijn ze uiteraard erg tevreden.
Hoe kan het ook anders als je midden in de binnenstad zit en kunt bezitten over een ruim terras
met uitzicht op de fraaie oude gevels van Lochem en natuurlijk de St. Gudulakerk.
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Het publiek wat er komt is zeer breed, zowel veel toeristen als Lochemers komen graag in dit
eetcafé achter de Grote kerk. Zoals ze zelf zeggen komt iedereen er, van vuilnisman tot burge-
meester en dat is ook geloofwaardig als je kijkt naar de inrichting. De inrichting is namelijk zeer
rustgevend, gezellig, zakelijk en er is zelfs plaats voor een potje biljart achter in het vertrek.
 De inrichting zal blijven zoals hij is, ook al zijn velen bang dat het moderner zal worden, ik mag
deze mensen geruststellen namens de eigenaren! Velen van u zullen er vanzelfsprekend wel
eens binnen zijn geweest al is het om te lunchen, gewoon een kopje koffie, een zakelijke diner
of tijdens de Keidagen. Diegenen die hier nog nooit zijn geweest en ook de mensen die eetcafé
Scholten wel kennen zullen ongetwijfeld ook begrijpen dat er veel vaste gasten zijn, uit de
gehele omtrek, want waarom zou je je heil ergens anders zoeken als je je ergens op je gemak
voelt en altijd vriendelijk en correct behandeld wordt?

Achter het binnenplaatsje ligt nog een zaaltje. Deze kan men huren voor feestjes, bruiloften,
grotere eetaangelegenheden en andere feestelijkheden. Deze zaal kan zo’n 50 mensen ber-
gen en wordt door L.T.T.C. De Toekomst al vele jaren gebruikt tijdens de algemene leden-
vergadering. Velen weten niet van het bestaan af van deze ruimte vandaar dat ik hem extra
uitlicht.
Meer informatie hierover kunt u natuurlijk bij het personeel of Dirkjan en Anneke Scholten
krijgen.

Een adverteerder in de schijnwerper (2)
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De verbouwing is inmiddels een feit. Een ieder die meer dan een maand niet meer bij de hal
is geweest zou het haast niet meer herkennen. Anderen zijn echter niet bij de hal weg te

slaan en kennen de vernieuwde en vergrootte hal al niet anders meer, vandaar op deze pagina
een foto van de situatie van de buitenkant van de hal voor de verbouwing en tijdens de verbou-
wing, waarbij de werkzaamheden aan de buitenzijde zich al in eindfase bevindt.

Is deze vernieuwde hal een teken dat het zo goed gaat met de club of is het echter een schone
schijn, waarbij er inwendig toch wel een aantal knelpunten zijn.
Ik denk hierbij vooral aan de bereidwilligheid van veel van onze leden. Zo is er naast de vaste
kern bijna geen medewerking te krijgen om mee te helpen aan de verbouwing, waardoor nu
een aantal zaken uitbesteed worden met het gevolg dat de kosten voor dit project hoger zullen
gaan uitvallen dan geraamd. De bewakingsdienst die er na 13 jaar mee ophoud bij de Jaar-
beurs van het Oosten, de onderbezetting van de schoonmaakploeg, een sterk afgeslankt be-
stuur, de lage trainingsopkomst bij de selectie (met meer buitenspelers dan eigen leden), de
laksheid bij het betalen van de consumpties van die groep en een trainer die er daarom niet
zoveel zin meer in heeft. Het vervallen of uitstellen van een aantal activiteiten (forelvissen,
loop-a-thon, filmavond, mosselavond, een gemeentedag voor de nieuwe inwoners van Lochem
waarbij onze club niet vertegenwoordigd zal zijn) en een activiteitencommissie die zich mo-
menteel bezint hoe ze verder moeten gaan. Geen vaste coaches bij de jeugdteams. Geen
tafels die opgeruimd worden na competitiewedstrijden. Een onderbezette redactie, waardoor
ondergetekende er na dit seizoen (juli 2002) ook mee ophoudt. Een flinke achterstand bij het
maken van het jubileumboek. Een stagnatie in toevoer van copy voor het clubblad door zowel de
vaste krachten, de jeugdleden die normaliter van elke wedstrijd een verslag schrijft, verslagen
van gebeurtenissen/activiteiten die uitblijven,  als door het uitblijven van activiteiten waardoor dit
clubblad vier pagina’s minder telt dan normaal.

Ongetwijfeld ben ik een aantal zaken vergeten (al hoop ik het niet) en ik hoop dan ook dat alle
bovengenoemde knelpunten binnen afzienbare tijd opgelost kunnen worden, waardoor we het
komende seizoen, in het jubileumjaar er weer fris tegen aan kunnen gaan in onze vernieuwde
hal, waarbij ik tevens hoop dat L.T.T.C. De Toekomst met de waarschijnlijke komst van andere
verenigingen/sporten haar eigen identiteit kan blijven behouden.

Mirko Egbers

Schone schijn?
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De twee kanten van... (1)

De verbouwing van onze hal is deze periode zo’n beetje het gesprek van de dag voor vele
leden. Vandaar dat ik (Mirko), in plaats van Ellen (die deze rubriek normaliter voor haar

rekening neemt) eens op het bouwterrein ben gaan snuffelen en op zoek ben gegaan naar een
geschikte kandidaat om hem/haar een aantal vragen voor te leggen. Een geschikte kandidaat
was snel gevonden aangezien hij momenteel zo’n beetje dag en nacht in of in de buurt van de
hal te vinden is.

Naam : Johannes Geraldus Bernardus van de Lande
Adres : Oosterbleek 43
Postcode en woonplaats : 7241 DK Lochem
Geboortedatum : 28-08-1940
Schoenmaat : 43
Huisgenoten : Mieke (zijn vrouw) en 2 dochters, te weten:

Laura (17 jaar) en Rilana (14 jaar)
Huisdieren : 3 katten, of eigenlijk 2 katten en 1 poes

genaamd: Smokey, Rakker en Roosie
Burgerlijke staat : Gehuwd
Lid sinds : Begin jaren ‘70
Betrokkenheid bij de club : Tafeltennissen, daar gaat het uiteindelijk om.
Taken binnen de club : Voorheen de afbraak van de huidige tafeltennishal in

Deventer en de wederopbouw van diezelfde hal in
Lochem in 1982 + de realisatie van de nieuwbouw nu.
Ik heb zitting genomen in de bouwcommissie en stel te-
vens mijn horecadiploma beschikbaar zodat er in de hal
geschonken kan worden

Hobby’s : Tv kijken, voetballen en tafeltennissen
Leukste gerecht om te bereiden : Spaghetti en kippetjes aan de grill
Favoriete speler : Rogier Gerritsen
Favoriete speelster : Er schiet bij mij zo geen naam binnen
Favoriete jeugdspeler/speelster : Guido van Zwieten
Beste Internetsite : Ik kijk nooit op het internet, dat moet je aan mijn dochter

vragen
Mooiste Film : Doctor Zhivago, een 3 uur durende film
Genoten opleidingen : Ambachtschool, UTS (Uitgebreide Technische School)

richting elektrotechniek
Beroep : Loodgieter, elektricien verwarmingsmonteur, dakdekker,

een bouwgeoriënteerd beroep eigenlijk
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Wil later worden als hij groot is : Ik ben al aan het afbouwen
Favoriete schrijver : Ik lees veel de krant en verder eigenlijk niets
Beste karaktereigenschap : Rustig
Slechtste karaktertrek : Heb ik niet
Lekkerste eten : Babi Pangang
Niet te eten : Zuurkool
Beste uitgaansgelegenheid : Jachtlust (Goor)
Slechtste uitgaansgelegenheid : -
Voorkeursdrank : Bier
Afkeursdrank : Citroen-Brandewijn
Lekkerste shaggie : Deze is gemaakt van half zware Va Nelle
Mogen me wakker maken : Ik heb liever dat men me laat slapen
Kijkt graag naar : Mooie vrouwen
Heeft een hekel aan : Mensen die zeuren en intervieuws geven
Ambities op tafeltennisgebied : Zo vaak mogelijk winnen

Degraderen van de 5e naar de 6e klasse (in de 6e klasse
komt mijn spel beter tot zijn recht)

De wereld over 100 jaar : Dat zal ik niet meer meemaken
Wens/droom : Met een ruimere camper dan ik nu heb door Europa

trekken
De Toekomst is : Een fijne gezellige zuurtjesvereniging
Wijze raad : Eerst goed nadenken en dan pas doen

De twee kanten van... (2)

Een werkoverleg tijdens de uitbreiding van de
hal met Hans leunend tegen de graafmachine.
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Tafeltennis-poëzie

Het nieuwe gezicht

Na jarenlange verbouwingsdrang,
is men sinds augustus aan de gang.

De Jan Wissinkhal wordt flink aangepakt,
iets waar je de broek bijna van afzakt.

Met het tafeltennis schijnt het namelijk niet zo goed te gaan,
maar bij De Toekomst trekt men zich daar niets van aan.

Een jarenlang groeiend ledenaantal
vroeg om een uitbreiding van de tafeltennishal.
Ook achterstallig onderhoud aan het gebouw

en gebrek aan bergruimte eisten een verbouw.
Daarnaast aangepaste en nieuwe wetgeving,

al met al genoeg reden voor een grote verbouwing
Fanatieke leden maakten het plaatje rond

en in augustus ging de eerste spade in de grond.
Inmiddels staan de muren en is het dak bijna dicht,

de Jan Wissinkhal heeft dus vanaf heden een nieuw gezicht.
Inwendig moet er nog van alles gebeuren,

maar dat zal een ander gedicht fleuren.

Jochem Veldmaat

Tafeltennis

Laatst werd aan mij gevraagd door een kennis.
Welk sport doe jij? Was dat geen tafeltennis?

Ik was even stil en dacht aan het spel,
voelde de opwinding en "Ja", zei ik snel.

Al die jaren dat ik lid ben bij De Toekomst en competitie speel
is tafeltennis nog het beste alternatief geweest voor de momenten dat ik me verveel.

En het ritme van de stuiterende bal
komt het best tot zijn recht in onze eigen hal.

Daar klinkt het als techno in m'n oren,
misschien zijn er wel meer die het horen.

De stuiterende beat gecombineerd met ritmisch gevoel.
Dansen achter de tafel! Als je begrijpt wat ik bedoel.

Zo ontdek je steeds meer facetten van het tafeltennis
en met een beetje fantasie compenseert dat elk gemis.

Dus kijk eens wat verder dan het netje
of laat je inspireren door je batje.

Aldus omschreven in het kort:
Tafeltennis, meer dan een sport!

Kees Jan Snijder
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De juiste oplossing van de puzzel uit het vorige nummer was: Uitgerust weer aan de studie.
Deze maand zijn er 15 oplossingen binnen gekomen, waarbij 1 deelnemer een fout ant-

woord heeft ingestuurd en 1 persoon die de oplossing 2 keer heeft ingezonden. Aangezien
niemand belangeloos een prijs ter beschikking heeft gesteld hebben we ook geen winnaar hoe-
ven uitloten. De deelnemers zijn echter wel in de strijd voor de eindejaarsprijs, maar dan moe-
ten ze echter wel zo vaak mogelijk mee blijven doen dit seizoen.
Wie zich echter geroepen voelt om maandelijks een prijs ter beschik-
king te stellen kan dit nog steeds melden bij de redactie.

Thema van deze maandpuzzel heeft te maken met de verschikkelijke
aanslagen in Amerika. Succes met het oplossen van de puzzel.

De redactie

Aanslagen
Agent
Ambulance
Amerika
Brandweerman
Bin Laden
Bush
Clinton
Drama
Geld
Gewonden
Mensenleven
New York
Ongeloof
Onzin
Oorlog
Radio
Ramp
Rel
Rook
Skyline
Slachtoffers
Televisie
Tijd
Towers
Triest
Vliegtuig
Vuur
Zon

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

De puzzelhoek

INLEVEREN UITERLIJK 28 OKTOBER IN DE COPYBUS!!!

Oplossing oktobernummer :

Naam:

Tel. nummer:
t.a.v. de redactie
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Beste jongens en meisjes,

Van de kant van de jeugdcommissie is op
het moment weinig te melden. We hebben
na de vakantie nog maar weinig vergaderd
en dus ook nog maar weinig besloten.
Door de verbouwing is het voor ons lastig
om allerlei activiteiten te plannen, omdat we
niet precies weten wanneer alles klaar is. We
zijn echter wel volop aan het denken aan
nieuwe originele activiteiten, die we na de
verbouwing uit kunnen gaan voeren.

Eén groot nieuwtje hebben we trouwens nog
wel. Marieke, onze penningmeester, is in de
maand september moeder geworden van
een zoon. Jordi is zijn naam.

Alle jeugdcommissieleden willen Marieke en
Ronald dan ook feliciteren met dit heugelijke
feit.

In september zijn jullie begonnen met het
spelen van de competitie. Sommigen in het-
zelfde team, anderen in een andere samen-
stelling. Wij hopen in ieder geval dat een ie-
der het naar zijn zin heeft, en dat het een spor-
tieve competitie wordt. Aan het eind van de
competitie hopen we weer een hoop kampioe-
nen te begroeten. Doe jullie best!!!

Mocht je nog vragen/opmerkingen en ideeën
voor nieuwe activiteiten hebben, dan kunnen
jullie altijd bij ons terecht.

groetjes,
De jeugdcommissie

Jeugdhoek
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Trias 2 – De Toekomst 1 15 sept
Wij moesten zaterdag 15 september spelen
tegen Trias. Wij hebben gewonnen met 4-6.
Max 1, Bram en Guido 2. Max en Bram heb-
ben gedubbeld en gewonnen.

Groeten van Guido, Bram en Max

Torenstad 3 – De Toekomst 2 15 sept
Op de legendarische dag (15 september
2001) moest her 3e klasseteam (Toekomst 2
jeugd) tegen het onverschrokken Torenstad
(jeugd).
Captain Johannes maakte hier zijn
competitiedebuut.
De eerste wedstrijd verloor Emmy met 2-1,
De tweede wedstrijd verloor Guus met 2-0
en toen kwam hij. Hij kwam, zag en overwon
met 0-2. Het dubbel wonnen Emmy en Hij
(ik, Johannes) met 1-2, Guus verloor met 0-
2. Toen won Emmy met 0-2 en Hij met 1-2,
Guus verloor met 0-2. Daarna wonnen Emmy
en Johannes en Guus verloor net met 2-1.
Eindstand 4-6 voor De Toekomst.

Met vriendelijke groeten,
Johannes, Emmy en Guus

De Toekomst 3 – De Brug 5 15 sept
We hebben gewonnen met 8-2. Ruben “de
Master” Hogervorst heeft 3 wedstrijden ge-
wonnen. Jochem “de Beste” Beijer heeft er
ook 3 gewonnen. Nick “de Eerste” Grootjans
heeft er 2 gewonnen, maar Jochem en
Ruben hebben het dubbelspel verloren en
Maurice kwam pas bij de laatste 3 wedstrij-
den kijken.

Dit was Ruben de Master

De Toekomst 5 – De Brug 6 15 sept
We kwamen in de hal. Sander was weer veel
te vroeg en zo zeiden wij ons motto: “We
komen, we speelden en wonnen met 5-0 te-
gen De Brug”
Sander trakteerde ons op een Bounty en een

Snicker. Het was best leuk (uhm). Toen gin-
gen we naar huis. The End

Groetjes van Siebe, Sander, Freek  de
cheerleader. (oh ja, ook onze coach Wiebe)

De Toekomst 1 – Torenstad 1 22 sept
Op 22 september moesten wij (jongens 1)
tegen Torenstad. De vorige wedstrijd tegen
Trias hadden we al met 6-4 gewonnen. Deze
keer wonnen we met 8-2. Guido verloor er
één, Max ook en ik won alles (maar dat
spreekt natuurlijk voor zichzelf). Het dubbel
wonnen we (Max en Bram) ook weer ge-
woon. Omdat ik geen slot kan verzinnen,
schrijft Emmy dit verslagje af.
Bram was super irritant aan het doen, en nu
weet ik ook niks meer!

Mazzel!

De Toekomst 2 – De Brug 3 22 sept
Wij moesten tegen De Brug. Wij (lees: Ik,
Johannes) maakte het mezelf heel moeilijk.
Ik won wel alles in 3 sets.
Ik, Emmy won ze alle 3.
Ik, Guus won er 1, eh….,eh…, eh…, dat
waren de woorden van Guus.
We hadden eerst geen coach, later wel

Doei, mazzel,
Johannes, Guus en Emmy

Swift 8  – De Toekomst 3 22 sept
We hebben dik verloren, vet hé. Ruben heeft
er twee verloren omdat hij aan Juliët dacht (-
xxx- aan Juliët), Jochem heeft er twee ge-
wonnen en Maurice is zo lui*  geweest om
niet te komen (hij is reserve speler).
Groetjes en een dikke smakkerd aan ieder-
een.

Ruben, Jochem, Maurice

* wat er staat over lui is niet waar, Ruben zeurt
gewoon en ik was Guus aan het toejuichen
en Emmy ook.

Wedstrijdverslagen
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Pastoor: “Zeg jongetje, hoe kom ik het snelst
bij het station?”
Jongetje: “Dat weet ik wel, maar ik zeg het
niet.”
Pastoor: “Zo kom jij niet in de hemel!”
Jongetje: “En u niet bij het station!”

Rechter tegen verdachte: “Beklaagde, klopt
het dat u de inbraak heeft gepleegd op de
wijze zoals ik zojuist beschreef?”
Antwoord: “Nee, edelachtbare, maar uw
methode is ook niet slecht!”

Alle bovenstaande moppen komen van:
Bep Geverink

Er komt een Belg een benzinestation binnen.
"Amai", zegt hij, "mijn sleutel zit in het slot en
de portier ook."
De stationshouder begrijpt wat hij bedoelt. Hij
pakt een lang stuk ijzer met een haakje er-
aan, en geeft die aan de Belg. "Probeer daar-
mee de deurknop open te krijgen", raadt hij
aan.
De Belg vertrekt verheugd. Even later komt
een andere automobilist het tankstation bin-
nen. Hij zegt: "Heb je die Belg gezien?"
"Ja," zegt de stationshouder, "hij heeft de
autodeur op slot gedaan en de sleutel in het
contactslot laten zitten. Ik heb hem die haak
gegeven om de deur open te doen."
"Ja," zegt de andere man, "maar zijn vrouw
zit binnen in de auto en zegt: 'Ietsje meer naar
links, ietsje meer naar rechts'."

Marcel Snijder

Een bergbeklimmer is gestrand op een berg-
top. Na twee dagen komt er eindelijk een
helicopter aangevlogen. De piloot schreeuwt
naar de uitgeputte bergbeklimmer: “Het rode
kruis!”
Roept de bergbeklimmer terug: “Laat maar,
ik heb al gegeven!”

Advocaat: “Eerst moeten we een alibi heb-
ben. Heeft iemand u tijdens de inbraak ge-
zien?”
Verdachte: “ Gelukkig niet!”

Twee gekken lopen samen over de spoor-
lijn. Ze lopen keurig tussen de rails en stap-
pen van de ene dwarsligger op de andere.
Na een tijdje zucht de eerste: “Wat is dit toch
een lastige trap.”
“Zeg dat wel,” zegt de ander. “Maar het erg-
ste is nog dat de leuning veel te laag is.”

Een bakker tegen zijn collega: “Dat komt door
de reclame. Ik had in de etalage een bord
neergezet met daarop ‘Eet beter brood’. En
toen kwam er niemand meer.”

Meneer Pietersen gaat een hotel binnen en
vraagt om een kamer. “Met stromend water?”
wordt hem gevraagd.
Meneer Pietersen antwoordt: “Natuurlijk niet!
Ik ben geen vis!”

“Vader, krijg ik een glas melk!” roept Jantje
vanuit de slaapkamer.
“Jongen, zeur niet zo en ga slapen!” roept
zijn vader boos naar boven.
Na vijf minuten roept Jantje weer: “Vader,
mag ik nu een glas melk!”
Nu roept vader erg boos: “Als je nu niet op-
houdt met zeuren kom ik naar boven!”
Roept Jantje terug: “Ach, neem dan meteen
even een glas melk mee!”

Alle bovenstaande moppen komen van:
Bep Geverink

“Toekomst Moppers”

ik

tafeltennis
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Volgende maand verwacht...

n Tussenstanden competitie senioren

n Verslag veteranentoernooi

n Tussenstanden competitie jeugd

n Aankondiging tot plaatsing van kerstwensen

n Tussenstanden competitie jeugd

n Dierentuinverslag van de ALTC

n Wellicht staat uw stukje in het volgende clubblad?
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