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Gegevens

Enveloppen?

Melkpoeder?

Dominostenen?

Pepernoten?

Marsepein?

Informeer eerst bij onze
adverteerders!

Evenals vorige maand is ook deze maand
de Toekomst Meppers een weekje later

verschenen dan men oorspronkelijk altijd van
ons gewend was. Dit alles is nog steeds
enigszins het gevolg van de problemen die
de afgelopen maanden binnen de redactie
gespeeld hebben. Ook de volgende maand
zal het clubblad weer later verschijnen, maar
ditmaal is dat normaal. Zoals elk jaar verschijnt
de december editie vlak voor de kerstdagen.
U kunt uiteraard uw kerstwensen plaatsen.

Binnen de redactie gaat alles weer iets beter.
Niet dat we versterking hebben gekregen,
maar ik (Jochem) heb weer grotendeels de
draad opgepakt en dat scheelt uiteraard. Ten
eerste omdat we dan weer een extra persoon
hebben voor het samenstellen van het club-
blad en ten tweede, en misschien wel het
belangrijkste, het feit dat ik mijn taak als web-
master weer volledig heb opgepakt. De
website is namelijk ook altijd een bron van
informatie voor het clubblad en de nieuws-
brief. De teksten (=nieuwsberichten) die op
de website verschijnen kunnen namelijk een-
voudig overgenomen worden.

Inmiddels valt ook het woord “jubileumboek”
af en toe in de kantine. Hoe zit het daar ei-
genlijk mee? Nou, door o.a. mijn ziekte en de
verhuizing van Mirko heeft dit grote vertraging
(ongeveer 5 maanden) opgelopen. De plan-
nen om de draad op te pakken waren er wel,
maar de tijd ontbrak gewoonweg de laatste
tijd. Zondag 28 oktober j.l. is het dan toch uit-
eindelijk gelukt om de gehele redactie bijeen
te krijgen om over het jubileumboek te verga-
deren. Maar liefst vier uur hadden wij ervoor
nodig om een globale indeling en verdeling
van het jubileumboek te maken. Inmiddels is
er al een schrijven naar de jubileum-
commissie gedaan, welke hierop hopelijk
spoedig actie zal ondernemen.

En weer ouderwets: Veel leesplezier!

Jochem Veldmaat
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Op vrijdag 19 oktober j.l. is Theo Lamberts,
Algemeen Competitieleider (ACL) van

de afdeling IJsselstreek overleden. Het
spreekt vanzelf, dat met dit overlijden een
unieke persoonlijkheid is weggevallen. Ruim
30 jaar heeft Theo diverse functies binnen de
afdeling bekleed, waarvan sinds mensenheu-
genis als algemeen competitieleider. Onze
huidige en voormalige wedstrijdsecretarissen
hebben altijd uit hoofde van hun functie een
prettig en vriendschappelijk contact met Theo
gehad. Een afvaardiging van het bestuur heeft
de crematieplechtigheid bijgewoond.

Na een oproep van de bouwcommissie heb-
ben zich op zondag 21 oktober minstens twin-
tig leden in de hal gemeld om sloop-
werkzaamheden te verrichten. Er is op deze
dag keihard gewerkt om de aannemer de
gelegenheid te geven de maandag erop de
kantine en de keuken af te kunnen breken.
Op deze dag is weer eens gebleken dat vele
handen licht werk maken en dat de onder-
linge saamhorigheid hoogtij vierde.

Halverwege de competitie blijkt dat ons eer-
ste team nog flink moet knokken voor klasse-
behoud in de 1e divisie. Toch zal het wel gaan
lukken is de mening van velen onder ons. Ons
tweede en derde team, uitkomende in de top-
klasse hebben uitstekende kansen om kam-
pioen te worden, terwijl ons landelijk dames-
team duidelijk afstevent op het kampioen-
schap in de 4e divisie. In de afdelings-
competitie hebben ons vierde, vijfde, elfde en
negentiende team kampioenskansen. Ook
onze jeugdteams doen het uitstekend.
Het bestuur wens alle teams veel succes toe
in het verdere verloop van de competitie.

Denk trouwens aan de algemene leden-
vergadering op woensdag 28 november 2001
om 20:00 uur. Deze vindt zoals altijd plaats
bij café Scholten.

Henk Emsbroek
secretaris

Van het bestuur

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

November 2001:
03 november 7e competitieronde

Landelijk heren: De Toekomst 1 - Integer Groep 1
04 november OTC-toernooi Shot te Soest
05 november Sluiting inschrijving om de Ben Wijnhoudbokaal
07 november Recreantentoernooi om de Ben Wijnhoudbokaal, aanvang 20:30 uur
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 Sluiting inschrijving voor de IJsselstreekkampioenschappen

17 november 9e competitieronde
Landelijk heren: De Toekomst 1 - BIT.NL 1

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

21 november Recreantentoernooi om de Ben Wijnhoudbokaal, aanvang 20:30 uur
24 november 10e competitieronde

Landelijk dames: De Toekomst 1 - Trias 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

December 2001:

02 december Nationale Jeugd-Meerkampen - twee regionale ronden Panningen

09 december Nationale C-Meerkampen finales (senioren)

14 december Kerstkaarten (aanvang 20:00 uur)

15 december B-jeugdranglijsttoernooi Panningen
16 december C-jeugdranglijsttoernooi Panningen

22 december Nationale A-meerkampen finales Masters (senioren)
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In memoriam

Wil Vorenkamp

19-11-1991 (†) 19-11-2001

Het is al weer 10 jaar geleden dat wij afscheid hebben moeten nemen van
ons zeer gewaardeerd lid Wil Vorenkamp

Heden ten dage wordt er door de leden die haar gekend hebben nog
over haar gesproken.

Wil, je blijft immer in onze gedachten.

Theo Lamberts

Op vrijdag 19 oktober j.l. is Theo Lamberts,
Afdelings Competitie Leider (ACL) van onze afdeling, overleden.

Het spreekt vanzelf dat met dit overlijden een binnen de tafeltennissport in zijn
algemeenheid, en die binnen de afdeling in het bijzonder, unieke persoonlijkheid is
weggevallen. Ruim 30 jaar heeft Theo diverse functies binnen de afdeling bekleed,

waarvan sinds mensenheugenis als ACL.

Onze gedachten zijn bij Tiny en de overige familieleden.
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http://start.at/toekomst

toekomst@bigfoot.com

url:

e-mail:

Meteen even met de deur in huis vallen.
Zaterdag 20 oktober werd de nieuwe sa-

menstelling van de TTNL Top 10 bekend ge-
maakt. Voor de zesde achtereenvolgende
keer is de website van De Toekomst tot de
beste cq. mooiste website van Nederland
gekozen!  Voor mij wederom de waardering
voor al het werk die ik er vrijwel dagelijks in
stop. Tevens kan er nu wel gesteld worden
dat ik een fantastische rentree heb gemaakt
na een lang ziektebed deze zomer. Inmiddels
zijn er weer vrijwel dagelijks updates en de
verkiezing tot wederom de nummer 1 is zo-
doende toch een mooie bekroning op mijn
werk. Inmiddels staat de website al meer dan
twee jaar (sinds 10 augustus 1999) boven-
aan deze lijst. Iets waar ik, en hopelijk ook
vele anderen, toch best trots op ben.

Veel foto’s online
De laatste tijd verschijnen er weer veel foto’s
op de website. Dit komt uiteraard mede door
de verbouwing waar veel foto’s van gemaakt
worden, maar inmiddels hebben er ook weer
diverse activiteiten plaatsgevonden binnen
onze vereniging. Waar mogelijk zijn daar fo-
to’s van gemaakt en uiteraard op de website
verschenen.

Internet-archief: Krantenknipsels
Regelmatig verschijnt er weer een artikel over
De Toekomst in de krant. Meestal gaat dit
over de prestaties van onze landelijke teams,
maar ook over diverse andere zaken zoals
bijvoorbeeld de verbouwing. Scannie Bennie
(beter bekend als Mirko Egbers) zorgt er al-
tijd vrijwel meteen voor dat deze door middel
van de computer ingescant wordt. Vervolgens
wordt deze via het internet aan mij doorge-

geven, waarna ik het knipsel op de website
plaats. Sinds begin augustus is dit dus weer
een levende rubriek op de website.

Barrooster
Al jaren hangt altijd het barrooster in de keu-
ken van de kantine. Inmiddels ook alweer een
jaar of twee staat het barrooster op de
website en sinds kort plaatst de redactie het
barrooster maandelijks in het clubblad. Ge-
noeg plekken dus waar u dus kunt zien wie
er wanneer bardienst heeft.

Links naar NTTB-afdelingen
De afgelopen maand heb ik de links naar de
NTTB-afdelingen eens gecontroleerd. Hier
bleken nogal wat fouten in te zitten. Even
deze fouten herstellen bleek niet eenvoudig,
want zelfs de NTTB-website bleek geenzins
te kloppen (foute/dode links en onjuiste na-
men). Met enige moeite heb ik volgens mij
een juiste lijst kunnen samenstellen voor dit
moment. Deze heb ik overigens ook maar
even aan de NTTB doorgemailt zodat ook hun
opsomming op de website weer klopt.

Nieuws en foto’s van de verbouwing
Wekelijks verschijnen er foto’s en nieuwsbe-
richten over de verbouwing op de website.
Bezoek de website dus regelmatig om op de
hoogte te blijven!

Jochem Veldmaat
webmaster

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

Toekomst website wederom nummer 1



november 2001Toekomst Meppers

9

Heuksken van Hendrik Jan (1)

Wat is taofeltennisen toch een leuke
sport. Nooit buuten in de regen of in de

koale wind. Ie kunt tussen de wedstrieden
deur, ai doar behoefte an hebt, een sigaretje
roken of een biertje drinken. Der bunt weinig
balsporten, afgezeen van biljarten dan, woar
ie dat ok kunt.
Ai dan ok de nodige punten bie mekare kunt
sloan en noa vier wedstrieden koploper bunt
dan is der niks mooiers te bedenken dan
toafeltennissen.
Ai dan de laatste westried van de eerste helfte
noar een tegenstander mot den op de tweede
plaats steet en ie wet dat ie de veurige com-
petities altiied zonbetjen lieke heb e speult dan
goaj met veulle vertrouwen die letste
wedstried in.
Ai dan 's oavunds weer noar huus hen goat
en ie heb met 10 - 0 verloren dan is taofel-
tennissen opens neet meer zo leuk en inte-
ressant. Veural as deer ok nog gin kantine
bie is woar ie oew verdreet van oe af kunt
proaten, drinken en roken.
Deur disse ontwikkelingen staot wiele noe op
de tweede plaatse met maor liefst negen pun-
ten achterstand op de koploper Futura.
De tweede helfte mot wiele alle zeilen bie
zetten um nog een betje in de buurte te
blieven. Oaver een kampioensschap durf wie
noe allene nog maor te dreumen.

Ik heb eindeluk weer een keertje bardienst e
dreijt en dat is mien op zich wal good beval-
len. Der wort wat af e lult an zonne bar. Echte
barproat, veul gelul en weinig inhold.
Zo had ik de breur van Dinand Woolschot an
de bar zitten. He was der samen met Dinand
ziene vrouwe en wol ok is kieken woar zien
breur der de wekke met bezig was.  Dissen
breur, he heetten Bert, kon biezonder ko-
misch uut de hook kommen. He vond ut zo
leuk dat e mor meteen vief gulden in de jeugd-
pot deed. Dat bunt de goeien.

Johan Heijink kump binnen lopen en he hef
de eersten wedstried verspult van onze grote
vrind Bert Picard.

He balen der good van. Ik zeg ai de volgende
wedstried wilt winnen dan moj ut volgende
doan. Ik halen een servetjen achter miene
rugge van dan woar ik een betjen
poedersuuker in e doane had. Ik zeg tegen
Johan. Bie de volgende wedstried geef ie dat
moar an oew tegenstander en dan zeg ie.
Prettige wedstried. Gegarandeerd succes.

Noe wat heel anders, zo mor een verhaaltje.

Er was eens een vrouw, den, warkeluk woar,
stapelgek was op bruune bonen. Ut lefste at
ze ze elke dag. Mor helaas, zoals ieleu wet
heb bruune bonen ene vervelende biewarking.
Ie goat er ontzettend van ruften.

Op een dag kwam ze een man tegen en werd
smoorverliefd op um. Op een gegeven mo-
ment begonnen ze oaver troouwen te proaten
en toen dacht ze. Het is zo'n aardigen kearl,
as he wet dat ik noa ut eten van bruune bo-
nen zo allerderbastend mot winden dan holt
he ut vast veur gezeen. Ze besloot toen om
een geweldig offer te brengen deur nooit meer
bruune bonen te etten.
Ze waren een paar maanden e trouwt toen
ze op weg was van eur wark noar huus. Ze
kreeg een lekken band en mos toen helemoale
noar huus hen lopen. Ze belde mobiel met
heur kearl met de mededeling dat ut wal een
uurtje later kon worden. Heur man ant-
woordde dat zewal rustig an kon doan umdat
e een verrassing veur eur had.
Ze begon te lopen, totdat ze veurbie een klein
restaurant kwam.Veur an de weg stond een
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Heuksken van Hendrik Jan (2)

bord “Onbeparkt bruune bonen etten veur 4
Euro”. Ut water leep eur in de mond en ze
kon an de gedachte gin weerstand bieden.
Doarbie dacht ze mot ik nog minstens dree
kilometer lopen, dan is de meesten druk der
wal weer af. Ze ging ut restaurant binnen en
verorberde dree grote porties bruune bonen.
Doarna knalden ze warkeluk noar huus.
Toen ze thuus ankwam had ze heur
sluitspiere weer aardig onder controle en ze
dacht dat ut wal good zol goan. Heur kearl
stond heur al opgewonden op te wachten.
Liefste zei de man, ik heb een geweldige ver-
rassing veur oe.
Ze word'n geblindookt deur heur man noar
binnen e bracht en he zat heur neer op een
stool an de ettoafel. Net toen e de blinddook
af wol nemmen ging de telefoon. Ze mos be-
loven dat ze de blinddook op zol hollen tot e
weer terugge was.
Ondertussen deden de bruune bonen hun
vernietigende warking  en de druk werd bienoa
ondraagluk.
Umdat eur man toch in de andere kamer an
de telefoon was besloot ze gebruuk te ma-
ken van de geboden kans. Ze ging op een bil
zitten en leet een verschrikkelijke scheet. Neet
allene was e ontzettend hard, mor de loch
die der af kwam was biekans ondraagluk. Op
de tast pakte ze een servet en begon duftig
um zich hen te sloan um zo de stanklucht
een betjen te verdrieven. Toen ging ze op de
andere kante zitten en maken een serie van
30.  Hans Vultink zol der jaloers op wezen.
De lucht deed heur denken an een bloem-
kool den finaal dreuge kokt was. Terwijl ze
met gespitste oren noar heur kearl luuster'n
of e noch an'n kuierdroad  was wippen ze
van de ene bil op de andere, ondertussen de
meest verschrikkelijkste scheten  produce-
rend. Toen ze heur man de telefoon op de
hoak heuren gooien,  sloog ze nog een paar
keer met heur server deur de lucht. Hiernoa
legde ze heur servet op schoot en toverden
een tevreden glimlach op heur gezichte. Ze
zag der waarachtig heel onschuldig uut toen
heur man weer binnenkwam. He vroog of ze

nog onder de blinddook had deur e kekken,
mor ze verzekerde um dat ze dat neet had e
doane. Toen deed heur man  heur de blind-
dook af. Rond de taofel stonden wal twaalf
man met een glas champagne in de hande
en ze reepen. VERRASSING!!!

Noe wiele ut toch oaver geurtjes hebt. Ik had
laatst an de bar toen ik bardienst had een hele
discusie oaver deodorant, in de volksmond
ok wal o de klonje neumt. Ik beweren dat ik
altied parfum  veur vrouwleu  in plaats  van
veur mansleu op dee. Koma en Sandra von-
den dit mor  iets achteluks. Mor ik zei , denk
mor us good hieroaver noa.

Groeten en bid mor daj gin bruune bonen
kriegt.

Hendrik Jan
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Dagje uit naar Ouwehands Dierenpark

Woensdag 10 oktober jl was het dan zover we gingen met de aangepaste sporters, trainer
en ballenrapers een dag naar Ouwehands Dierenpark te Rhenen.

Jan Wissink had via Interbrew voor 20 vrijkaartjes gezorgd waarvoor we Interbrew en Jan vanaf
deze plaats nogmaals hartelijk willen bedanken.

Om half tien moesten we verzamelen bij de hal, waar we met een grote bus van Ter Doest
opgehaald zouden worden. Omdat hier geen rolstoelers in konden ging de Anke Marjolein bus
ook mee. Deze liet nog wel even op zich wachten omdat er op de vroege morgen wat manke-
menten waren. Gelukkig viel dit allemaal mee en onder luid gejuich werden de Anke Marjoleiners
met chauffeur Hennie en als bijrijder zijn vrouw Betsie welkom geheten.
Henk Emsbroek had in de tussentijd mooi even van de gelegenheid gebruik gemaakt om aan
verschillende dames te vragen of hij nog water bij z’n blik erwtensoep moest doen, waarop
sommigen antwoorden als je er de hele week van wilt eten dan moet er wel water bij. Inmiddels
was iedereen zo ver om in te stappen en konden we vertrekken richting Dierenpark.
Onderweg werd al vast aan het lunchpakket voor tussen de middag begonnen dit moest je zelf
meenemen en zelfs Erna had dit keer eens zelf aan haar lunchpakket gedacht, dit is ook wel
eens anders geweest en dan zorgde Lienke ervoor dat Erna niets te kort kwam. Maar ondanks
dit pluspuntje voor Erna was Lienke toch s’morgens al wel druk geweest want nu had ze voor
Evelien broodjes gesmeerd, die Lienke is ook zo zorgzaam. Verder gingen de snoepjes nog wel
eens rond, maar als je sommigen hun gang laat gaan dan zijn ze zo op, zo vroeg Ietje ook
steeds; “hoeveel mag je er ??”
De heenreis verliep voorspoedig en toen we op de plek van bestemming aankwamen kregen
we allemaal twee blikjes of pakjes drinken mee voor de hele dag. Maar de meeste hadden  trek
in een bakje koffie gekregen dus toen we bij Ouwehands Dierenpark binnen waren gingen we
eerst op zoek naar het restaurant voor een bakkie leut.

Het was niet zo heel druk in het Dierenpark het seizoen loopt ten einde en de scholen hadden de
volgende week pas herfstvakantie maar voor ons en de dieren maakte dit niks uit, we konden
rustig alles bekijken. Ook werden er nog opnames gemaakt voor het jeugdprogramma van
ZipZoo, maar omdat Erna niet zo gauw wist hoe de presentator heette besloot Christa dit maar
even aan hem te gaan vragen, de presentator heette Sipke Jan en vroeg of we een foto met
handtekening van hem wilde hebben en dat vonden we natuurlijk prachtig.

Tegen kwart voor vier moesten we ons melden bij de bus voor de terugreis en dat lukte prima
iedereen was op tijd aanwezig dus de terugreis kon op tijd ingezet worden.
Toen we bij de hal aankwamen hadden Ria en Harry Albers de tafels netjes gedekt en nadat we
allemaal een consumptie hadden genomen kwam Peter Pan het Chinese buffet bezorgen.
Dit zag er goed verzorgd uit en iedereen kon opscheppen wat ze lekker vonden er was genoeg
voor iedereen en het smaakte heerlijk  (we hopen voor Henk dat z’n erwtensoep ook zo lekker
heeft gesmaakt).
Met elkaar werd alles snel opgeruimd en je kon niet zien dat er even daarvoor met zo’n grote
groep in de hal gegeten was. Iedereen vertrok moe maar voldaan weer naar huis en we konden
terug zien op een gezellige en geslaagde dag, die zeker voor herhaling vatbaar is.

Groetjes van de A.L.T.C. commissie,

Bep Geverink
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Wist u dat...

ALTC een dagje uit is geweest naar Ouwehands Dierenpark in Rhenen.
dit heel gezellig was.
Bep haar familie ook weer eens heeft gezien.
Gerard Nijhof  Bep meteen in het hok bij haar familie wilde doen.

Bennie Vermeulen de snoepjes goed smaakte.
hij er daarom aan één niet voldoende had en steeds achterom keek of er nog meer kwamen.

Lienke deze dag de broodjes voor Toos had vergeten.
ze om de beurt brood voor elkaar meenemen.
Toos deze keer toch ook zelf zo slim was om wat mee te nemen.

Herman Wevers en Harrie van Gelder het mooi vonden in de grote bus.
ze naast elkaar voorin zaten en alles zo goed konden zien.
Arie Pater goed naar de chauffeur had geluisterd.
deze verteld had dat je niet mocht roken.
Arie kort daarna Bennie Vermeulen een sigaret liet opsteken.

Theo Lens het mooi vond in de trein die over het park liep.

Darjan eerste is geworden tijdens het toernooi in Beltrum en Christa vierde.
ze allebei een goede prestatie hebben neergezet.

Bep en Toos hebben gekart in Nijverdal.
Bep drie keer stil stond doordat de kart afsloeg.
je het misschien niet zou verwachten, maar dat Toos het karten goed afging.
alle karts naambordjes hadden.
Bep heel toepasselijk ma Flodder heette.

Bep tegenwoordig voor toiletdame speelt bij haar man op het bedrijf.
dit haar aardig goed afgaat.
Toos Bep aanbeveelt als iemand nog een toiletdame zoekt.
dit niet duur hoeft te zijn.

Toos met haar man en zoon naar de Efteling kan dankzij de zegels van Gerrie, Regien en
Lienke.
de familie de dames hiervoor heel hartelijk wil bedanken.

Toos laatst met Albert Enterman speelde.
hij nadien aardig de knollen op had.
Charlotte hierop reageerde met: “Dan heb ik het zo mooi rustig thuis, moet je vaker doen”.
Nou Ab, wanneer spelen we weer een partijtje?

dit het alweer was voor deze maand

Groetjes Bep en Toos

•
•
•
•

•
•

•
•
•

•
•
•
•
•

•

•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
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•
•
•
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Verslag van het veteranentoernooi (1)

Ondanks de bouwwerkzaamheden werd op 7 oktober jl. op een beperkt oppervlak (maar wel
schoon en daarvoor dank en een pluim aan de schoonmaakploeg) alweer voor de 17e keer

het jaarlijkse Veteranentoernooi in onze hal afgewerkt.

In een als vanouds gezellige sfeer werden spannende partijen in één 8-kamp en drie 7-kampen
gespeeld en iedereen ging na afloop dan ook voldaan en tevreden huiswaarts na nog enige tijd
in de kantine te hebben vertoefd en -zoals gebruikelijk- gewonnen en verloren partijen nog eens
oraal werden overgespeeld.

Men vraagt zich wel eens af waar al die deelnemers vandaan komen:

Let dan even op. Naast de individuele enthousiastelingen uit Noordwijk, Nijmegen, Beuningen,
Gouda, Tilburg enz. was er van "Docos" uit Leiden een groep van 9 personen; van "Effect '74"
uit Wierden 6; vanuit Bremen (Dld) 5; van "De Toekomst” uit Lochem 0,0.

Uit Bremen speelde Gunda Thies dit jaar, zonder onderbreking vanaf 1992, voor de 10e keer
mee en ik vond het leuk haar voor deze prestatie een oorkonde te kunnen uitreiken, keurig
vervaardigd in overleg met en door Mirko. Hem hiervoor bedankend wil ik ook nog Jan Bouw-
meester en Chris Wenneker bedanken voor hun medewerking achter de bar.
De nummers 1 t/m 3 van de gespeelde meerkampen waren:



Toekomst Meppers november 2001

14

GROEP I GROEP II GROEP III GROEP IV
1. Jan Hermans 1. Jeanet v/d Valk 1. Cor Prins 1. Henk Vrielink
2. Cees Pater 2. Cap Kreffer 2. Jack de Koning 2. Ria V. Cassel
3. Hannelore Otten 3. Jeanne Terlouw 3. Gunda Thies 3. Hans Rijsbergen

I.v.m. het 50-jarig jubileum van onze vereniging in 2002 zou ik graag vroegtijdig contact willen
hebben met de jubileumcommissie om te bekijken of- en zo ja hoe we dit jaarlijkse evenement
b.v. wat kunnen stimuleren en aantrekkelijk maken.

Tot horens!
Rino Knippen

Verslag van het veteranentoernooi (2)

Hier wordt u de mogelijkheid aangeboden
om in het lege vak hiernaast uw kerst-

en nieuwjaarswensen te vermelden voor het
volgende clubblad. Deze kan ter attentie van
de redactie voor vrijdag 14 december naar
de hal worden opgestuurd.
Mocht u regelmatig de hal bezoeken, verzoe-
ken we u om uw wensen aldaar in het
wensenblad in te vullen.

De redactie

Kerstwensen

Tafeltennissen bij De Toekomst,

meer dan een sport...



november 2001Toekomst Meppers

17

KERSTKAARTEN
Op vrijdagavond 14 december om 20:00 uur is er opnieuw

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

 prijzen te winnen.
Er worden de volgende (kaart-)spelen

georganiseerd:

JOKEREN

en

KLAVERJASSEN

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

Het formulier hangt in de entreehal.

De inschrijving loopt tot en met donderdag 13 december.

De activiteitencommissie

Mededeling (Kerstkaarten)
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Tafeltennis-poëzie

Dutch Open

Gefladder op de rug
Nummers in honderdtallen
Gespeld om op te vallen

Zo onderscheid je de twee vliegensvlug

Weemoed, terug naar Vriesekoop
Meewarig kijkje op een kwartfinale

Die kleding: mineur en falen
Tafeltennis waar glorieert hoop

Opslag
De zenuwtrek allereerst

Armrug langs een voorhoofd onbeheerst
Woeste blikken nooit een lach

Treurigheid pakt de overwinning
Dwaasheid omkaderd zijn service

Een kampioen die ‘t niet is
Krzeszewski rolmodel voor bezinning

Snel, intens, sport van constante wisseling
Verdiend meer omgeving, meer schittering

auteur is onbekend
bron: www.sportgedichten.nl

Domino Day

Op 16 november 2001 is het weer raak
de dominostenen gaan dan vallen

niet één of 2 , ik denk aan heel wat grotere getallen
deze dag is eens per jaar en dat is best vaak

Op die vallende steentjes ben ik verzot
en net als met tafeltennis

vergt het plaatsen van die stenen tactische kennis
Misschien komt zelfs het pingpong in een project aan bod

met een tafeltennistafel of een stel pingpongballen
Dit opgezet in een mooi groot veld

of een tekening van een tafeltennisheld
ach ja, als de stenen maar komen te vallen

Mirko Egbers
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Informatie van de jubileumcommissie

Vanaf maart dit jaar is de jubileum
commissie begonnen met haar taak om

van het 50 jarig jubileumfeest in 2002 een
waardig, veelzijdig en waar nodig, een uitbun-
dig feest te maken. Het is een periode ge-
weest waarin we veelvuldig hebben geïnven-
tariseerd wat de wensen waren van de afge-
vaardigden van de verschillende commis-
sies. Wat wil bijvoorbeeld de jeugd, wat wil-
len de recreanten en wat wil de technische
commissie enzovoort. Uiteraard was het ook
belangrijk om te weten wat het gaat kosten,
want de uitbreiding van de hal gaat ook het
één en ander kosten.
We hebben inmiddels een plan en een be-
groting opgesteld waarvan we denken dat we
iedereen kunnen bedienen. Met veel mensen
feest vieren, van binnen en buiten de vereni-
ging. Sportieve gebeurtenissen laten plaats
vinden. Feest met muziek, met toeters en
bellen. Public relations. Zo kunnen we door-
gaan, wel belangrijk om  te weten dat je in
ieder geval 29 juni 2002 moet vrijhouden voor
de receptie en het grote clubfeest. Deze za-
terdag moet de grote klapper worden. Op
deze dag willen we werkelijk vieren dat we in
de afgelopen  50 jaren met veel vallen en op-
staan zijn geworden wie we zijn. 's Middags
de receptie en 's avonds een feest waar we
alle leden hopen te ontmoeten. In ieder geval
is de muziek besproken, want die mag niet
ontbreken.

Chris Wenneker en ondergetekende gaan in
het laatste kwartaal van dit jaar alle commis-
sies bezoeken om de puntjes op de i te zet-
ten. Naast het feest vieren komen daarbij ui-
teraard ook aan de orde het opbouwen en het
afbreken en opruimen. Ook bij deze onder-
werpen hopen we op een brede steun te kun-
nen rekenen. Ik wil er graag van uit gaan dat
de voorbereiding en de afbouw breed zullen
worden gedragen.

Ook wordt er stevig gewerkt aan het jubileum-
boek. Ondanks dat onze webman ziek is ge-
worden, is er gewerkt aan de copy voor het

jubileumboek. Zeker vanuit de ALTC, de
gehandicaptencommissie,  ligt veel copy
klaar. Zoveel dat ze denken wel een eigen
jubileumboek uit te kunnen geven. Rob van
de Zee heeft alle info al in een jasje gestoken
dat zo kan worden aangetrokken. Jochem
Veldmaat geeft aan om toch maar snel alles
aan te leveren.

Er is al stevig nagedacht met wie we dit feest
samen willen vieren tijdens de receptie. Er
wordt een ieder gevraagd om de jubileum-
commissie namen of namen van groepen in
te fluisteren die niet vergeten mogen worden.
We zouden niet graag willen dat er in dat op-
zicht een smet op het feest zou kunnen val-
len. Laat het weten!!

De laatste tijd hoor ik geregeld zeggen dat
we een zuurtjesvereniging zijn. Ik probeer al
tijden te bedenken welke betekenis ik er aan
moet geven. Ik wil toch graag een poging doen
een mening te geven wat het kan betekenen.
Het lijkt  m.i. een soort geuzennaam te zijn
geworden. Een schampere opmerking van
iemand,  ooit over onze vereniging gemaakt,
heeft geheel anders uitgepakt. Geen watjes
zijn we, maar initiatiefnemers, uitvoerders,
knokkers, opbouwers, een club met een groot
hart voor de mensen met een handicap, een
club met een sociale kern, een club voor huis-
vrouwen en huismannen, Lady's Fun en wat
al niet meer. Al met al een club waar we als
leden trots op zijn, een club die het waard is
om feest mee te vieren. Dit wil ik toch graag
gezegd hebben.

In het nieuwe jaar hoop ik met hetzelfde posi-
tieve geluid bericht te kunnen geven van de
voortzetting van de jubileumcommissie.

Namens de jubileumcommissie,

Harry Albers
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De sponsoractie van de plusmarkt is reeds ruim twee 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 8 na 8 weken (ingeleverde loten t/m 29 oktober) zag er als volgt uit:

1  Voetbalvereniging Sportclub Lochem ƒ 1030,90  (� 458,73)
2  Musical-popkoor Popcorn ƒ   954,70  (� 433,22)
3  Voetbalvereniging Klein Dochteren ƒ   798,10  (� 362,16)
4  St. Josephschool ƒ   667,20  (� 302,76)
5  Gymnastiekvereniging Brinio ƒ   458,50  (� 208,06)
6  Korfbalvereniging ’t Overschotje ƒ   394,80  (� 179,15)
7  Christelijke basisschool De Rank ƒ   377,70  (� 171,39)
8  L.T.T.C. De Toekomst ƒ   365,80  (� 165,99)

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

Denk eraan dat alle loten voor 24 november  in de speciale sponsoractiedoos in de kantine van
onze hal ingeleverd worden!!!

Mirko Egbers

Sponsoractie Plusmarkt
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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

Wedstrijdsecretariaat:
B. Ebskamp  (wedstr. secr. sen.) 0573-255985
W. Voelman  (wedstr. secr. jeugd) 0573-252659

Activiteitencommissie:
K. Hage (voorzitter) 0573-254779
M. Snijder (ad-interem penningmeester) 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
B. Ebskamp 0573-255985
J.  Fleming 0573-253461
A. ten Hoopen 0573-254982
J. Osterloh 0573-251965
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Jarigen (senioren) Ledenmutaties

Nieuwe leden:

per 01-11-2001:

J.J.P. vd Pangaart (Johan)
van Bevervoordestraat 29
7275 AE Gelselaar
0545-273055
17-06-1956

I. vd Pangaart - Vels (Irma)
van Bevervoordestraat 29
7275 AE Gelselaar
0545-273055
14-06-1958

L.J. Fisscher - Bonhof (Bep)
Prins Frisolaan 12
7242 GZ Lochem
0573-256501
21-12-1933

Bedankt:

per 01-11-2001:

C.G.F. Dieks (Frank) H.J. Lammers (Harry)
Beukenlaan 12 Wilhelminalaan 10
7244 BB Barchem 7241 HD Lochem

R. Hogervorst (Ruben)
Nieuweweg 23
7241 ER Lochem

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

December:
E. Segers 01-12
B. Wenneker 01-12
J. Schrijver 02-12
J. Bood 05-12
K. Emsbroek 05-12
P.J.A. Bremer 08-12
W. Brunsveld 08-12
M. Egbers 09-12
J.L. Hendriksen 12-12
A. Bannink 13-12
R.E. Verwoert 16-12
A. Hofland-Franssen 17-12
H. Gelder, van 20-12
L. Kok 20-12
L.J. Fisscher - Bonhof 21-12
R.B. Appelo-Bolte 22-12
W. Bosch 23-12
R.H.P Cler, de 23-12
A.C. Fisscher 23-12
A. Enterman 25-12
O. Vruchte, te 25-12
G. Gelder, van 26-12
H.J. Berenpas 27-12
C.K. Tsao 27-12
H. Wittenberg 27-12
D.J. Wamelink 28-12

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

December:
J. Beijer 15-12

Jarigen (jeugd)



november 2001Toekomst Meppers

25

Het barrooster

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

November
Vr 02-11 R. de Cler + J. Veldmaat
Za 03-11 H. v/d Lande
Ma 05-11 J. Bouwmeester
Vr 09-11 A. ten Hoopen
Za 10-11 S. Bouck
Ma 12-11 J. Rijswijk + J. v Laarhoven
Vr 16-11 J. Zonneveld + E. Wissink
Za 17-11 R. Broeke + H. Stegeman
Ma 19-11 W. Leidekker + J. Schoolderman
Vr 23-11 K.J. Snijder + R. Verwoert
Za 24-11 H. Albers + E. Eggink
Ma 26-11 J. Bouwmeester
Vr 30-11 J. Heyink + D. Woolschot

Hieronder is het barrooster van de actuele maand en de maand daarop volgend. 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 dinsdag-
morgen (Gerrie Vels draait dan normaliter de bardienst), de woensdagavond (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 bar-
bezetting. Bij evenementen en toernooien zorgen de organisatoren in principe voor de bar-
bezetting, dit in overleg met de barcommissie. Ruilen van bardiensten kan in onderling overleg.
Het barrooster kan men ook op onze website terugvinden (http://start.at/toekomst).

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.

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

Mirko Egbers

November
Do 01-11 R. Otten
Di 06-11 W. Franssen
Do 08-11 E. Simmelink
Di 13-11 P. v/d Weerthof
Do 15-11 J. Fleming
Di 20-11 M. Fleming
Do 22-11 M. Egbers
Di 27-11 P. v Laarhoven
Do 29-11 A. ten Hoopen

December
Di 04-12 W. Franssen
Do 06-12 R. Otten
Di 11-12 P. v/d Weerthof
Do 13-12 J. Fleming
Di 18-12 M. Fleming
Do 20-12 M. Egbers
Do 27-12 A. ten Hoopen

December
Ma 03-12 E.Driessen
Vr 07-12 M. Snijder
Ma 10-12 C. Wenneker
Vr 14-12 R. Beelen + R. Gerritsen
Ma 17-12 H. Emsbroek
Vr 21-12 C. Vredeveldt + T. Bleumink
Vr 28-12 E. Pijper + J. Veldmaat
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Zoals iedereen wel weet is De Toekomst al sinds augustus aan het verbouwen. Niemand heeft
blijkbaar tot nu toe de tijd, zin of inspiratie gevonden om hierover iets te schrijven. Dit voor het
clubblad, de nieuwsbrief en/of de website. Meestal is het dan wel weer iemand van de redactie
die het dan doet. Zoals u vorige maand onder andere in "Schone schijn" heeft kunnen lezen
ondervindt ook de redactie voor het eerst serieuze strubbeling sinds de nieuwe samenstelling
(zomer 1998). Inmiddels gaat het wel weer wat beter en evenals eerder is er wel weer iemand
binnen de redactie zo gek om iets te schrijven wat een ander misschien beter had kunnen doen.
Ditmaal ben ik, Jochem, die gek, aangezien ik wil dat "mijn" website zoveel mogelijk voorzien is
van het laatste nieuws. Onderstaand verslag is dan ook gedeeltelijk afkomstig vanaf onze website
(http://start.at/toekomst).

De verbouwing is begonnen met het slopen van de aanbouw aan de zijkant van de "oude" Jan
Wissink hal. Hierin zaten het redactiehok, de bestuurskamer en een overvolle berging. Vooraf-
gaand hieraan hebben diverse personen deze ruimtes eerst leeggemaakt. Hierna werd er zand
afgegraven en werd er begonnen met de basis van elk gebouw, de fundering. Toen dit alles klaar
was werden de vloeren gestort. Op dit punt van de verbouwing was voor het eerst enigszins te
zien welke omvang het nieuwe complex zou krijgen. Op de tekening leek alles al groot te wor-
den, maar op het bovenbeschreven punt oogde dit ook inderdaad zo.

Nadat de vloeren gehard waren ging het voor het oog allemaal even gigantisch snel. In ongeveer
twee weken tijd ging het van het oude formaat tot een bijna twee keer zo grote sporthal. Diverse
mensen keken dan ook verbaasd op toen zij aan kwamen rijden na een poos niet geweest te
zijn. Een immens groot pand staat er nu aan de Koedijk 64 te Lochem; ongetwijfeld één van de
grootste tafeltenniszalen van Nederland! Iets waar we als Toekomst-leden best trots op mogen
zijn.

Verslag van de verbouwing (1)
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Voor de duidelijkheid is er op de plaats van de eerdergenoemde, gesloopte aanbouw een com-
pleet nieuwe speelzaal verschenen. Verder is de laagbouw aan de voorzijde over de gehele
lengte van het gebouw doorgetrokken. Rechtsvoor, rechts naast de herenkleedkamer, hebben
bomen en struiken plaats gemaakt voor een nieuwe berging. In de laagbouw ter hoogte van de
oude keuken en het oude voorraadhok, alias kelder, komt de nieuwe keuken en het nieuwe
voorraadhok (gelijkvloers). In de laagbouw aan de voorzijde van de nieuw gebouwde speelzaal
komt een multifunctionele kleedkamer en een tweede berging.
Hoe kwam dit alles nu tot stand? Een grote kraan kwam de spanten plaatsen. Vervolgens werd
begonnen met de binnenmuren. Grote witte betonblokken werden op elkaar gemetseld en de
binnenmuren stonden zo in een mum van tijd. Het dak en de buitenmuren waren toen aan de
beurt. Met grote werkploegen was ook deze klus snel geklaard. Op het afwerken van de daken
na en het voegen van enkele buitenmuren kon men in de eerste week van oktober de nieuwe
contouren van de Jan Wissink hal aanschouwen. Dit stadium heeft u op een in het vorige club-
blad geplaatste foto kunnen zien.

Binnen werd er uiteraard ook het nodige werk verricht. De speelvloer werd van het voormalig
centre-court verwijderd en er werd begonnen met metselen van muren. Zoals u wellicht wel
weet komen hier het nieuwe redactiehok en de nieuwe bestuurskamer. Verder werd er in de
tussentijd ook nog gas, water, elektra en verwarming aangesloten op diverse plaatsen, zodat in
de de tweede week van oktober de toplaag van alle vloeren kon worden gestort. Hierna volgden
enkele rustige dagen, aangezien de vloeren eerst moesten drogen.

De derde week van oktober werd er weer hard gewerkt. De resterende buitenmuren werd ge-
voegd, het dak afgerond en binnen ging men ook weer aan de slag.

Verslag van de verbouwing (2)
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Het nieuwe redactiehok en de nieuwe bestuurskamer werden afgerond en tevens voorzien van
een zolder. Naast de twee grote bergingen (in de laagbouw) dus nog een extra plek voor berg-
ruimte. Het is de bedoeling hier weinig gebruikte spullen, zoals de kerstversiering, op te slaan.
Verder werden de twee bergingen van verlichting en schappen voorzien.
Buiten werden voorbereidingen getroffen voor het plaatsen van kunststof platen tussen de laag-
en hoogbouw. Tussendoor (en wellicht niet elke keer genoemd in dit verslag) werd er ook nog
door vrijwilligers opgeruimd en schoongemaakt, want de oude speelzaal heeft flink te lijden
onder de verbouwing, vooral op het gebied van zand en stof.
De vierde week van oktober was een speelvrije competitieweek. In deze week werd er veel
gedaan. Aangezien de kantine, keuken en kelder ook gesloopt dienden te worden, was deze
week de aangewezen week hiervoor. Zaterdag 20 oktober vonden er nog diverse wedstrijden in
de hal plaatst, zondagmorgen werd er begonnen met de sloop van deze ruimtes door ongeveer
twintig vrijwilligers en de daaropvolgende maandagmiddag was er al geen kantine meer te be-
kennen in de Jan Wissink hal. De nieuw gebouwde speelzaal doet nu enkele weken dienst als
noodkantine, waarbij de berging in de laagbouw aangrenzend aan deze zaal dienst doet als
voorraadhok. Naast het slopen van de genoemde ruimtes is men ook al begonnen aan de we-
deropbouw cq. renovatie van deze ruimtes. Verder is de multifunctionele kleedkamer geheel
betegeld en is men begonnen met het betegelen van het nieuwe voorraadhok. Daarnaast wer-
den waar mogelijk nieuwe deuren geplaatst.

Al met al is er de afgelopen weken dus heel wat werk verricht. In dit verslag ben ik ongetwijfeld
van alles en nog wat vergeten te noemen, maar een zeer gedetailleerd en kloppend verslag over
de vele verbouwingsweken te schrijven is zeer lastig. De laatste weken vindt er wel wekelijks
een verslaggeving in de vorm van een nieuwsbericht op de website plaats. Ook vindt men op de
website wekelijks diverse foto's van de verbouwing terug. Men kan op de website dus de ver-
bouwing in elk stadia bekijken of terugzien.

Jochem Veldmaat

Verslag van de verbouwing (3)
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Nieuws van de Activiteitencommissie (1)

Als activiteitencommissie (AC) willen wij
allereerst Mathilde Bolte en Jeroen

Hoffman heel erg bedanken voor alle jaren
dat zij actief zijn geweest binnen de
activiteitencommissie. Mathilde en Jeroen
hebben te kennen gegeven om na de feest-
avond van 26 juni 2001 te stoppen met de
werkzaamheden voor de activiteiten-
commissie. Naast het helpen organiseren
van activiteiten was Mathilde penningmees-
ter en hield daarmee de kas bij van de com-
missie. Jeroen was voornamelijk actief bij de
feestavonden en de Nacht van de Toekomst.
De activiteitencommissie heeft vervanging en
versterking nodig, anders zullen we het sei-
zoen 2001-2002 rustig aan moeten doen en
zullen we het bij een aantal vaste activiteiten
moeten houden.

Overbruggingsjaar
Als activiteitencommissie kiezen we er voor
om een overbruggingsjaar in te slaan waarin
we ons gaan richten op versterking van de
activiteitencommissie. Tevens gaan we na-
denken over activiteiten voor komende jaren
en ons vast richten op de voorbereidingen
hiervan. Hiermee hopen we het jaar daarop
(2002-2003) weer op volle toeren te kunnen
draaien en met leuke activiteiten te kunnen
komen voor alle geledingen binnen de vere-
niging. Wil jij hier graag aan meehelpen en
voel je er iets voor om binnen de vereniging
actief te zijn met het organiseren van activi-
teiten dan ben je binnen de activiteiten-
commissie van harte welkom.

Wat voor gevolgen heeft dit dan voor ac-
tiviteiten voor dit seizoen?
Dit seizoen zal er geen Blacklight-toernooi
plaatsvinden, omdat de bezetting van de AC
momenteel te klein is om dit organisatorisch
rond te krijgen en ook gezien het tijdstip is
het in verband met de verbouwing niet mo-
gelijk. Tevens zal er geen Nacht van de Toe-
komst worden gehouden, omdat dit ook te-
veel organisatie vergt en we het idee hebben
dat dit concept niet meer zo leeft binnen de

eigen vereniging en daarbuiten. We hebben
afgelopen keer wegens gebrek aan opgave
de Nacht van de Toekomst moeten aflasten.
Wel zullen de kaartavonden gewoon doorgaan
en zal een darttoernooi (Tactics) worden ge-
organiseerd. In het kader van het jubileum-
jaar zal de AC in samenwerking met de jeugd-
commissie een groots evenement organise-
ren dat veel voorbereidingswerk en dus tijd
zal opeisen.

Opzoek naar versterking
De AC is naarstig op zoek naar versterking,
want met het wegvallen van Mathilde en
Jeroen vallen twee actieve leden uit de com-
missie weg. Hierdoor wordt het voor de ove-
rige leden een te grote taak om in hun vrije
tijd door te gaan met de activiteiten zoals laat-
ste jaren. Wiebe Franssen en Paul Oort ston-
den wel te boek als lid van de AC (zie vorige
clubbladen), maar zijn lange tijd niet meer
actief geweest. Wij willen hen danken voor
de bijdrage die zij hebben geleverd. Om een
‘nieuwe’ start te maken, willen we duidelijk
maken dat de bezetting van de AC miniem is
en er dus zeker versterking nodig is.

De activiteitencommissie bestaat momenteel
nog uit Koma Hage en Marcel Snijder. Hierbij
komt teveel op de schouders van Koma te-
recht, omdat Marcel in Den Haag werkzaam
is en daar ook tafeltennist en dus in de week-
enden veel afwezig is. Tevens zal hij van de
beschikbare tijd voor de vereniging komend
jaar meer tijd in de redactie moeten stoppen
wegens het jubileumboek en wegvallende
capaciteit binnen de redactie.
We hebben als commissie dit jaar en afgelo-
pen jaar wel dankbaar gebruik kunnen ma-
ken van de hulp van verschillende personen,
maar dit zijn altijd dezelfde personen en we
merken dat dit ook steeds lastiger wordt.
Daarom willen we zorgen dat we versterking
krijgen van actieve personen, zodat we als
commissie meer van eigen kracht uit kunnen
gaan en niet te veel afhankelijk zijn van hulp
van anderen.
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Nieuws van de AC (2)

Wat doet de activiteitencommissie?
De doelstelling van de activiteitencommissie
is het vermaken van de leden met
(neven)activiteiten rondom het tafeltennis en
gericht op het tafeltennis binnen de vereni-
ging.
Om hieraan te voldoen houdt de AC zich be-
zig met  het organiseren van activiteiten waar
vermaak en gezelligheid voorop staan en niet
in de eerste plaats gericht zijn op prestaties.
Verder helpt de AC bij het organiseren van
activiteiten van andere commissies, als dit
van ons verlangd wordt.
Inzet voor de AC is geheel vrijblijvend en het
is gezellig om met zijn allen iets te organise-
ren waarmee andere leden, en af toe ook niet-
leden, zich kunnen vermaken. Het geeft een
voldaan gevoel als je ziet dat mensen zich
kostelijk vermaken tijdens een activiteit en als
alles weer tot een goed einde is gekomen.

De AC heeft een penningmeester nodig. Hier-
bij gaat het om actief meedoen binnen de AC
en de kas bijhouden. Dit is gemakkelijk werk
en hiervoor zoeken we het liefst iemand die
in Lochem woont of regelmatig op de club is.
Verder zoeken we versterking van personen
die meedenken met het verzinnen en organi-
seren van activiteiten en het echte werk: uit-
voeren van de activiteiten!
Het is niet alleen gezellig en dankbaar werk,
maar je steekt er ook wat van op. Je leert or-
ganiseren en plannen, krijgt bekendheid met
de vereniging, samenwerken, overleggen,
initiatief nemen en nog veel meer.
Voel je er iets voor om op deze manier actief
te zijn binnen de club, geef je dan op bij Koma
of Marcel. Of als je eerst meer wil weten,
vraag gerust aan Koma of Marcel wat het pre-
cies allemaal inhoudt en wat je bijdrage kan
zijn voor de activiteitencommissie.

Namens de activiteitencommissie,

Marcel Snijder

Bedankje

Even niet actief met tafeltennis; dat is de
conclusie na de beenbreuk vorige

maand. De chirurg was heel duidelijk over de
tijdsduur van de genezing: “rekent U maar op
drie maand!”.

Zo zie je maar het balletje is rond en je weet
van te voren niet welke kant het uitgaat en
dan sta je voor een voldongen feit en dat be-
tekent rust. Niet de breuk is de hoofd-
schuldige maar een barstje in het onderbeen
dat aansluit op de enkel.

Via deze weg wil ik toch alvast een bedankje
sturen voor de attenties van zowel het be-
stuur, de gezelligheidsclub, de recreanten
commissie en natuurlijk van mijn team 19 die
nu maar even zonder mij de competitie moe-
ten aantreden, waarbij ik ze alvast veel suc-
ces wens.

Bedankt en tot  gauw in de hal.

Bennie Sieverink

Op zaterdag 19 januari 2002 worden er in
Gorssel weer IJsselstreek-kampioen-

schappen georganiseerd voor de jeugd. De
dag erna (zondag 20 januari 2002)  zijn deze
kampioenschappen er voor de senioren.

Het inschrijven dient te gebeuren op een
inschrijfformulier welke in de hal neergehan-
gen is. De inschrijvingstermijn sluit op 15
november.

Hou deze data in januari vrij en geef je op voor
dit toernooi!

Mirko Egbers

IJsselstreek kamp.
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Tussenstanden competitie senioren (1)

Menigeen zal het al opgevallen zijn. De afgelopen weken hingen er geen afdelings-uitslagen
in de hal en ook op de website kon men alleen de resultaten van de eigen teams terugvin-

den. Dit alles had te maken met een ernstige ziekte en het uiteindelijke overlijden van Theo
Lamberts, de algemeen competitieleider (ACL) van de afdeling IJsselstreek. Voor onze wedstrijde-
secretarissen zijn hierdoor geen uitslagen en standen beschikbaar. Logischerwijs hanger er
dus geen bijgewerkte uitslagen en standen in de hal en ontbreken deze ook op onze website.
Inmiddels komt de stroom van uitslagen weer langzaam op gang. De landelijke en topklasse
uitslagen zijn wel gewoon elke week beschikbaar. Hieronder de tussenstanden van de compe-
titie, waarbij gemeld moet worden dat er her en der enkele uitslagen ontbreken door bovenge-
noemde situatie.

Jochem Veldmaat
m.m.v. Bart Ebskamp

(  zie voor actuele uitslagen, standen en percentages onze website:  http://start.at/toekomst  )

Heren 1e divisie - groep 1
Brandersstad 1 5 36
Moret-Salamanders 1 5 30
BIT.NL 1 5 25
Schenker-BTL/SKF 1 5 20
De Toekomst 1 5 20
Integer Groep 1 5 19

Dames 4 e divisie - groep 1
De Toekomst 1 4 32
Trias 1 4 26
Swift (D) 3 4 26
DTV '84 1 4 12
Smash-In/Emmel. 1 4   4

Topklasse - poule 1
De Toekomst 2 5 38
Smash '70 1 5 31
Effekt '74 1 5 26
Blauw-Wit 1 5 22
De Brug 1 5 22
Smash-In 1 5 11

Topklasse - poule 2
Emmeloord 1 5 30
De Toekomst 3 5 28
De Veluwe 3 5 26
D.T.S. 1 5 25
Hoonhorst 1 5 24
Olympia 1 5 17

Persoonlijke resultaten:
R.N. van Spanje   9   6   67%
R.X.R.  Beelen 15   7   47%
R.A.D.  Gerritsen 15   5   33%
M.A.  Boer   6   0     0%

Persoonlijke resultaten:
M.L.  Boer   9   8   89%
M.  Fleming   9   8   89%
I.R.  Faber   9   6   67%
M.  Krikke   9   6   67%
E.  Simmelink   0   0     0%
E.A.  Wissink   0   0     0%

Persoonlijke resultaten:
C.  Vredeveldt 15 14   93%
T.  Bleumink   9   8   89%
F.W.H.M.  Helmich 12   9   75%
P.W. van de Weerthof   9   4   44%

Persoonlijke resultaten:
G. van den Heuvel 15 12   80%
E.  Pijper 15   8   53%
I.  Moukaddim 15   5   33%
R. van Felius   0   0     0%
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Tussenstanden competitie senioren (2)

Persoonlijke resultaten:
B.J.G.  Klein Teeselink 15 13   87%
R.P.  Swaters 12   8   67%
H.T.M. van Boxtel   9   6   67%
P. van Laarhoven   9   5   56%

Persoonlijke resultaten:
M.  Willems 15 12   80%
K.J.  Snijder 15 10   67%
R.E.  Verwoert 15   3   20%

Persoonlijke resultaten:
M.  Egbers   9   9 100%
H.  Wittenberg   9   8   89%
G.J.  Voelman   6   4   67%
F.P.  Snijder   9   4   44%
M.P.  Snijder   0   0     0%

Persoonlijke resultaten:
C.S.  Hovenkamp 15   8   53%
S.J.  Beekman 15   5   33%
F. van Hilst 12   2   17%
J.  Veldmaat   0   0     0%

Persoonlijke resultaten:
W.J.  Klein Baltink   9   7   78%
J.  Schrijver   9   6   67%
H.  Emsbroek 12   5   42%
A.  Horstman 15   4   27%

Persoonlijke resultaten:
J.  Broeke 15 10   67%
J.B.H.  Schoolderman 15   9   60%
M.  Knippen   3   1   33%
W.  Leidekker   6   1   17%

1e klasse - B
De Toekomst 4 5 36
De Brug 2 5 31
Trias 1 5 27
De Veluwe 5 5 25
De Brug 4 5 19
Wijk 16 1 5 12

2e klasse - A
Torenstad 2 5 31
De Toekomst 7 5 27
De Veluwe 6 5 23
MTC 1 5 23
Overa 1 5 23
WSV 1 5 23

2e klasse - B
De Toekomst 5 4 27
Swift (D) 2 4 25
Torenstad 1 4 24
De Brug 6 4 16
De Veluwe 7 4   8

2e klasse - C
Gelvandria 1 5 32
Swift (D) 3 5 28
De Brug 5 5 26
Lieverdjes 2 5 25
Ugchelen 1 5 21
De Toekomst 6 5 18

3e klasse - A
ABS 1 5 37
De Brug 8 5 31
De Toekomst 12 5 25
De Lieverdjes 5 5 23
Humanitas 1 5 21
Swift (D) 5 13

3e klasse - B
Holten 2 5 37
De Toekomst 8 5 31
Olst 3 5 28
MTC 3 5 27
Shot '78 2 5 20
Trias 5 5   7

(  zie voor actuele uitslagen, standen en percentages onze website:  http://start.at/toekomst  )
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Tussenstanden competitie senioren (3)

(  zie voor actuele uitslagen, standen en percentages onze website:  http://start.at/toekomst  )

3e klasse - C
De Toekomst 11 5 32
De Brug 7 5 29
Gelvandria 3 5 27
Olst 2 5 27
De Lieverdjes 4 5 23
Shot '78 3 5 12

3e klasse - D
De Lieverdjes 3 5 32
Wijk 16 4 5 30
De Toekomst 10 5 26
MTC 2 5 26
De Brug 6 5 24
ZTTC 1 5 12

3e klasse - F
Futura 1 5 41
De Toekomst 9 5 32
Swift (D) 5 26
Trias 7 5 21
De Brug 12 5 18
Holten 3 5 12

4e klasse - K
Trias 9 5 33
De Toekomst 13 5 31
ABS 2 5 25
Gelvandria 6 5 23
Swift (D) 9 5 20
MTC 5 5 18

4e klasse - L
Gelvandria 5 5 30
De Lieverdjes 7 5 27
ETTV 3 5 25
De Toekomst 14 5 23
Swift (D) 13 5 23
Trias 10 5 22

5e klasse - B
De Toekomst 19 5 37
MTC 6 5 31
Shot '78 5 5 30
Gelvandria 16 5 28
Smash '82 2 5 14
Torenstad 7 5 10

Persoonlijke resultaten:
D.  Woolschot   9   7   78%
J.R.  Heijink 15 10   67%
J.  Bouwmeester 15   7   47%

Persoonlijke resultaten:
M.  Fleming 15 11   73%
E.  Simmelink 12   6   50%
R.H.P de Cler   9   4   44%
E.A.  Wissink   6   1   17%

Persoonlijke resultaten:
R.  Broeke 14 11   79%
H.J.  Stegeman 14   9   64%
J.L.  Hendriksen 14   5   36%

Persoonlijke resultaten:
E.  Driessen 15 15 100%
J. van Laarhoven 12   7   58%
J.  Rijswijk 12   6   50%
W.  Bosch   3   0     0%

Persoonlijke resultaten:
R.  Otten   9   7   78%
Q.J.  Hoffman   9   5   56%
J.J.J.  Hoffman 15   7   47%
W.  Wilgenhof   9   2   22%

Persoonlijke resultaten:
W.  Franssen 12   11   92%
F.N.  Moespot 12   10   83%
H.  Franssen 15   11   73%
C.  Wenneker   6     2   33%
B.G.  Sieverink   0     0     0%



Toekomst Meppers november 2001

36

Tussenstanden competitie senioren (4)

(  zie voor actuele uitslagen, standen en percentages onze website:  http://start.at/toekomst  )

5e klasse - C
DTTC 5 5 35
Swift (D) 15 5 35
De Toekomst 16 5 31
Shot '78 6 5 24
Futura 3 5 17
MTC 7 5   8

5e klasse - D
Overa 3 5 30
Gelvandria 10 5 29
Torenstad 6 5 27
De Toekomst 18 5 25
Wijk 16 10 5 21
Trias 16 5 18

5e klasse - G
Trias 12 5 42
ETTV 4 5 38
PTT 1 5 27
Gorssel 3 5 19
De Toekomst 15 5 18
Gelvandria 11 5   6

5e klasse - H
Gelvandria 14 5 40
Wijk 16 9 5 32
De Lieverdjes 8 5 26
De Toekomst 17 5 20
Swift (D) 17 5 19
Trias 15 5 13

6e klasse - A
Shot '78 7 5 39
De Toekomst 20 5 27
Overa 4 5 27
Gorssel 5 5 21
MTC 8 5 18
WSV 6 5 18

6e klasse - F
Swift (D) 20 4 32
DTTC 7 4 27
De Toekomst 21 4 22
ABS 5 4 11
MTC 9 4   7

Persoonlijke resultaten:
A.  Hofland-Franssen 15   9   60%
H.J.  Vels 15   9   60%
J.C. ten Bokkel 15   9   60%

Persoonlijke resultaten:
W.J.  Voelman 17 10   59%
L.  Ebskamp 17   7   41%
J.W.  Wissink 15   3   20%

Persoonlijke resultaten:
A.C.  Fisscher 15   7   47%
R.B.  Jorritsma 15   7   47%
J.G.B. van de Lande 15   3   20%

Persoonlijke resultaten:
E.  Verhaagen 15   9   60%
E.  Eggink 15   5   33%
H.B.  Albers 15   4   27%
M.  Enterman   0   0     0%

Persoonlijke resultaten:
D.A.  Kaule 14  10   71%
A.  Enterman 11    5   45%
J.B.  Vos   9    4   44%
S.P.  Mastenbroek   3    1   33%

Persoonlijke resultaten:
E.  Eilers-Kraan   8   6   75%
M.  Vruggink   7   5   71%
A.S.G.G.  Arts   7   3   43%
E.G.  Freriks   8   0     0%
J.  Koert   0   0     0%
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De puzzelhoek

De juiste oplossing van de puzzel uit het vorige nummer was: “Was dat nou nodig”.
  Deze maand zijn er 7 oplossingen binnen gekomen. Marcel Theunissen heeft deze maand

een prijs ter beschikking gesteld en wel een tasje met daarin drie jeux de boule ballen. Deze
prijs gaat deze maand naar Esther Carelse-Wissink.
Let op: De deelnemers zijn nog steeds in de strijd voor de eindejaarsprijs, maar dan moeten ze
echter wel zo vaak mogelijk mee blijven doen dit seizoen.

Thema van deze maandpuzzel heeft te maken met de komende poging het aantal domino-
stenen te laten vallen te verbreken. Daartoe worden er 3.750.000 stenen geplaatst in het
Maastrichtse Mecc. Dit spectakel is vrijdag 16 november om 19:25 uur  rechtstreeks te volgen
via SBS6.

Succes met het oplossen van de puzzel!

De redactie

Boekjes
Brug
Doelgroep
Dominoday
Dominosteen
Ervaring
Hans Kraay jr
Kleur
Land
Namen
Omgooien
Opbouwen
Pees
Prijzen
Reclame
Slinger
Spanning
Student
Televisie
Tranen
Verbaal
Vreugde
Wereldrecord
Zenuwen
Zweten

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

INLEVEREN UITERLIJK 14 DECEMBER IN DE COPYBUS!!!

Oplossing novembernummer :

Naam:

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

Ook deze maand is er weer weinig te mel-
den vanaf de kant van de jeugd-

commissie. Door de verbouwing hebben we
besloten onze activiteiten maar op te schor-
ten tot een later tijdstip, zodat dan in ieder
geval de locatie helemaal op en top is.
De jeugdcommissie heeft in ieder geval al wel
weer vergaderd en ik kan jullie wel verklap-
pen dat er een activiteit aan zit te komen. De
precieze data is nog niet bekend, maar waar-
schijnlijk zal dit wel ergens eind november,
begin december zijn.
We zijn namelijk van plan om de jaarlijkse
loop-a-thon weer te organiseren zodat de kas
van de JC weer wat gespekt gaat worden.
Voor de nieuw jeugdleden onder ons, zal ik in
het kort uitleggen wat de loop-a-thon inhoudt.
De loop-a-thon is eigenlijk een soort sponsor-
loop. Het is de bedoeling dat alle jeugdleden
sponsoren gaan zoeken. Ze kunnen dan
sponsoren zoeken voor geld per ronde, maar
ook kan er dan startgeld gevraagd worden.
Op de dag van de sponsorloop mogen jullie
in een uur tijd zoveel mogelijk ronden lopen,
met een maximum van 40 rondjes. Na de
sponsorloop wordt door ons opgeteld hoeveel
geld je hebt opgehaald, en dan is het de be-
doeling dat jullie dit geld weer bij je eigen
sponsoren gaan ophalen. Al het geld wat op-
gehaald gaat worden, wordt weer gebruikt
voor de organisatie van jeugdactiviteiten. Je
loopt dus eigenlijk voor jezelf!

Naast deze activiteit vindt er eind december
ook weer het scholierentoernooi plaats. Een
toernooi waarbij leerlingen van de basisschool
uit de groepen 5,6,7 en 8, kennis kunnen
maken met de tafeltennissport. Waarschijn-
lijk zal dit toernooi op 28 december gehou-
den worden. Hierbij kunnen we ook van jullie
kant weer de nodige hulp gebruiken. Zo heb-
ben we veel mensen nodig die helpen tellen
bij de wedstrijden en zonodig kleine probleem-
pjes oplossen. Albert ten Hoopen gaat bin-
nenkort bezig met de organisatie van dit toer-
nooi, en wij hopen dat we veel medewerking
van jullie kunnen verwachten.

Nu nog een oproep voor alle leden van de
tafeltennisvereniging de toekomst. We kam-
pen met een groot tekort aan coaches. Nu
hebben we het probleem voor dit seizoen al
een beetje op weten te lossen, maar voor
volgend seizoen kunnen wij nog wel wat men-
sen gebruiken. Het liefst zouden we een aan-
tal coaches willen hebben, die het hele sei-
zoen beschikbaar zijn. Maar we zijn ook al
blij met mensen die per seizoen 1 wedstrijd
zouden willen coachen. We hebben al een
aantal mensen die bereid zijn dit te willen
doen, maar het liefst hebben we er nog een
aantal bij. Mocht je hiervoor interesse heb-
ben, geef je dan op bij Ellen Simmelink (0547
- 361904). Je helpt ons hier ontzettend mee
uit de brand.

Nog wel een kleine mededeling. Per 1 okto-
ber j.l. is het wedstrijdsecretariaat voor de
jeugd overgenomen door Wim Voelman
(0573 - 252659).

Namens de jeugdcommissie,

Ellen Sinmmelink
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Op een zaterdagmiddag kom ik, Jochem, zoals gewoonlijk naar de hal om naar de landelijke
wedstrijden te kijken. Dan struin ik, zoals het een echt redactielid betaamt, de hal ook af

naar potentiële “slachtoffers” voor copy voor het clubblad. Dan komt Marjolein de hal binnenge-
lopen. Sinds dit seizoen is zij nieuw in het eerste damesteam en nog weinig mensen zullen haar
dus kennen. Dat is geen goede zaak dacht ik zo en zodoende leek zij mij de perfecte persoon
voor het interview van deze maand. Spontaan neem ik dus maar even de taak van Ellen Simmelink
waar en spreek haar direct aan. Het lijkt haar wel leuk, maar ze wil eigenlijk eerst wel weten wat
het allemaal inhoud. Geen probleem! Enkele tellen later staat ze met de laatste twee clubbladen
in haar hand. Lees maar eens door en dan interview ik je na de wedstrijd wel. Zo gezegd, zo
gedaan.

Wie is nou die Marjolein? Eerst maar eens wat persoonlijke gegevens en een foto:

Naam : Marjolein Laura Boer
Roepnaam: : Marjolein
Adres : Witbreuksweg 389-116
Postcode : 7522 ZA
Woonplaats : Enschede
Geboortedatum : 16-05-1978
Lid sinds : september 2001
Schoenmaat : 39
Burgerlijke staat : Ongehuwd (lachend)
Ook geen verkering? : Nee, ik ben vrijgezel.

Zo, de eerste zaken weten we inmiddels. Nu heb ik ook even de twee laatste clubbladen nodig
om te achterhalen wat er normaal zoal gevraagd wordt. Het is wel een beetje improviseren bij dit
interview. Marjolein wacht geduldig af wat er komen gaat....

Genoten opleidingen : “Vanaf hoever wil je het hebben?”, antwoord ze.
  Peuterschool, kleuterschool, lagere school, HAVO, VWO en nu
  Techische Bedrijfskunde op de UT te Enschede (= Univiersiteit Twente)

Hobby’s : Hobby’s? Ik hou van hobby’s!   (klinkt dat niet bekend van die reclame?)
  Tafeltennis en uitgaan. Lezen vind ik ook erg leuk.

Huisgenoten : Ik zal wel het aantal geven dat is handiger, ik woon namelijk in een
  studentenhuis: 7 man en 1 vrouw.

Huisdieren : Vissen, heel veel vissen.
  Oh ja, bijna vergeten, ook nog een hamster.
  (krijgt het arme beestje wel te eten zou je je afvragen bij zo’n antwoord)

Dan maar eens enkele tafeltennisvragen:

Favoriete Toekomst-speler : Guido van Zwieten
Favoriete Toekomst-speelster : Ik kan toch niet kiezen uit m’n teamgenoten of wel?

  Meer vrouwen ken ik hier nog niet.
Ambities op tafeltennisgebied : Dames 2e divisie en heren 1e klasse afdeling
Wat vind je van De Toekomst tot nu toe? : Leuk! Ik ben erg benieuwd naar de nieuwe zaal.

De twee kanten van... (1)
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De twee kanten van... (2)

Nu maar eens iets over eten en drinken enzo:

Leukste gerecht om te bereiden : Kip!
Lekkerste eten : Kip!
Niet te eten : Bonen
Welke bonen? : Een hele opsomming volgde.... kortweg:vrijwel alle bonen.
Voorkeursdrank : Baileys
Afkeursdrank : Pisang
Waarom pisang? : Hmmm, slechte ervaringen mee....

  (ik ben er maar niet verder op ingegaan)
Beste uitgaansgelegenheid : De Vestingbar!
De Vestingbar, wat is dat? : Dat is een barretje op de campus van de UT.
Slechtste uitgaansgelegenheid : De Skihut in Enschede, da’s de meest vreselijk tent. Daar

  kom ik niet binnen. (en dat kwam er zeer overtuigend uit!)

En ik vraag gewoon door, want we willen alles van haar weten nietwaar?

Men mag jou wakker maken voor : Kip!  (jezus, alweer kip....)
Beste karaktereigenschap : Aargh, wat ben jij vreselijk zeg! (betreft het aantal vragen)

  Ik weet er zo geen, maar ik ben wel aardig hoor!
Slechtste karaktereigenschap : Dat ik geen goede eigenschap weet hahaha.

  (ik lach vrolijk mee, maar het staat wel genoteerd)
  Uiteindelijk: Ik ben wel koppig.

Kijkt graag naar : Marjolein schiet in de lach......
Wat lach je? : Ehm, ik dacht alweer aan kip.   (nou ja zeg!)

  Hmmm, ik weet even niets.
Heeft een hekel aan : Bonen
Nee, iets in het gewone leven!? : Oh, ehm..... poetsen!
Mooiste film : Even denken...... First Knight. Die heb ik al vijf keer gezien

  en ik moet nog steeds elke keer huilen bij het eind.
Favoriete website : De website van de Nederlandse Spoorwegen; bijhouden of

  er vertragingen zijn:  http://www.ns.nl
  (ze doet blijkbaar niet aan vriendjespolitiek....)

Ambities : Gelukkig worden
Wensdroom : Op de thee bij Beatrix (koniging Beatrix welteverstaan)
De wereld over 100 jaar : Jah, zonder mij....
Wijze raad : Ben ik nog te jong voor om die te geven.

  (dat klinkt wel erg wijs nietwaar?)
  Nou ja, niet roken dan!?!

Maar jij rookt toch? : Ja, ik ga na aanstaande zondag stoppen (21-10-2001).
Waarom? : Afgesproken met mijn huisgenoten.

Opeens.... Oh, ik zag blote mannen! De deur van de herenkleedkamer ging namelijk per onge-
luk open en enkele heren waren zich nog aan het afdrogen. Dat was blijkbaar goed te zien vanaf
de locatie waar wij in de kantine zaten. Dan weet ze opeens zelf ook een vraag met antwoord

Het beste van De Toekomst : Blote mannen tijdens interviews!
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Probleem……………… Je zoon wordt dertien. Wat gaan we doen? De eerste verjaardag,
terwijl hij in het voortgezet onderwijs zit. Vieren de kinderen uit de klas hun verjaardag nog?

En, wat doe je met een stel jongens van rond die leeftijd?

We besloten het feest te vieren. Opeens kreeg ik een ingeving. Het gebouw van de tafeltennis-
vereniging, konden we daar niet naar toe? Nu kende ik slechts een persoon die daar lid is, nl.
Jos Zonneveld. Ik belde hem en hij verwees me naar Jan Wissink. Direct hem maar even bellen.
Nou, die meneer Wissink is er één met hart voor de club, dat had ik al snel in de gaten! En niet
alleen voor de club, maar ook voor de sport in het algemeen. Hij vond het een prachtig idee,
alleen.......... men was net bezig met het verbouwen van de hal. Toch had meneer Wissink
hoop; hij moest wél even overleggen. Hij belde terug om te vertellen dat we konden komen.

Zo kwamen er op zondag 21 oktober ’s avonds om kwart voor acht 9 jongens en één meisje,
begeleid door twee ouders, aan bij het tafeltenniscentrum. De cola en de chips gingen mee,
want de kantine was gesloten; er werd immers verbouwd!

Verjaardagsfeestje bij De Toekomst

Nadat de kinderen zich omgekleed hadden, begonnen we aan een toernooi. Er waren twee
poules met 5 personen. De pubers speelden steeds twee sets tegen elkaar. De beste twee van
iedere poule ontmoetten elkaar in de halve finales. Dat waren Glaucio Zonneveld (vaak met pa
getafeltennist?), Harold van de Brug, Xander Tekelenburg en Michiel Rijks, de jarige. Xander
bleek in de finale partij tegen Harold de betere en won het toernooi.
Rond de klok van tien kleedden wij ons weer om en gingen terug naar huis, waar we nog een
warm hapje aten.

Graag bedank ik hierbij Jan Wissink en de redactiefotograaf (Mirko, red.), die bovenstaande foto
maakte (en hem zelfs bij ons thuis bracht – hartstikke bedankt!) We werden door jullie zeer
gastvrij ontvangen en dat waarderen we zeer. En die tien pubers? Die ondervonden dat tafelten-
nis toch eigenlijk wel een fantastische sport is.

Gijs Rijks
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Volgende maand verwacht...

n Eindstanden van de najaarscompetitie

n Uw kerst- en nieuwjaarswensen

n Aankondiging nieuwjaarsreceptie

n Verslag met foto’s van de verbouwing

n Een kerstverhaal

n Wellicht staat uw stukje in het volgende clubblad?
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