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Redactioneel

De kerstdagen staan alweer voor de deur.
Zoals elk jaar verschijnt de december

editie van de Toekomst Meppers in de week
voor deze feestelijke dagen. Ook zoals elk
jaar staan her en der in dit clubblad uw kerst-
en nieuwjaarswensen. Ook erg leuk om te
lezen, naast alle gewone artikels uiteraard.

Wat valt er zoal te lezen deze maand? De
competitie is weer afgelopen en uiteraard
hebben we alle eindstanden en percentages
voor u op papier gezet. Bij de jeugd is er ook
een verslag aanwezig.
Aan het eind van dit jaar en in het begin van
volgend jaar vinden er nog enkele evenemen-
ten plaats, waaronder de clubkampioen-
schappen. Zie hiervoor de agenda, maar ook
verderop in het clubblad.
Deze maand hadden we ook redelijk wat aan-
voer voor onze rubriek tafeltennis-poëzie.
Voor deze en volgende maand hebben we in
principe genoeg. Wij ontvangen echter nog
graag meer gedichten.
De voorlopige team-indelingen zijn inmiddels
ook bekend. Wegens ruimtegebrek hebben
wij die van de senioren niet kunnen plaatsen.
De voorlopige team-indelingen jeugd staan
wel in de jeugdhoek.

Zoals bijna elke maand, hebben we deze
maand ook een rubriek die niet verschijnt. Dit-
maal is dat het “Heuksken van Hendrik Jan”.
Afgelopen maand was het een leuk en lang
verhaal. Hopelijk kunnen we zijn verhaal vol-
gende maand wel weer lezen.

Dan nog de excuses van de redactie voor het
vorige maand niet plaatsen van diverse stuk-
ken, waaronder de jeugdverslagen. Wegens
ruimtegebrek moesten wij deze pagina’s la-
ten schieten. Uiteraard staan ze er deze
maand alsnog in.

Veel leesplezier!

Jochem Veldmaat
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De sponsoractie van de Plusmarkt heeft
onze vereniging geen windeieren gelegd.

In een periode van 13 weken is het ons sa-
men gelukt een bedrag van ruim fl.750,- met
spaarpunten bij elkaar te brengen.
Iedereen wordt hartelijk bedankt voor de me-
dewerking.

Omdat onze kantine wordt uitgebreid is het
noodzakelijk, dat wij bij de gemeente een
nieuwe drank- en horecavergunning  aanvra-
gen.
Doordat de Drank- en Horecawet is gewijzigd
moeten wij bij de gemeente een bestuurs-
reglement overleggen (omgaan met alcohol
in sportkantines). Huis- en gedragsregels,
schenktijden en kwalificatie-eisen aan bar-
vrijwilligers moeten deel uitmaken van zo’n
reglement, inclusief een lijst van geïnstru-
eerde barvrijwilligers.
Het bestuur houdt jullie van deze ontwikkelin-
gen op de hoogte.

Op vrijdag 28 december a.s. zal het
scholierentoernooi voor de basisscholen in
de gemeente Lochem weer plaatsvinden in
onze hal.
De jeugdcommissie en de schooltafeltennis-
commissie zijn reeds bezig met de organi-
satie.
Als uw hulp wordt gevraagd, stel ons dan niet
teleur.

Het bestuur wenst iedereen een voorspoe-
dig en gelukkig nieuwjaar toe en hopen jullie
op vrijdag 4 januari 2002 om 20:00 uur te kun-
nen begroeten op de jaarlijkse nieuwjaars-
receptie in de kantine van onze hal.

Henk Emsbroek

Van het bestuur

Memo
De advertentie-pagina's zijn in deze versie niet opgenomen, met het gevolg dat de pagina- nummering onderaan de bladzijde soms "verspringt".De advertentiepagina's stonden op : Pagina 04 Pagina 09 - 10 Pagina 17 - 18 Pagina 25 Pagina 28 Pagina 35 - 36 Pagina 43 - 44
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Agenda

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
16 december Oliebollen toernooi (recreanten-afdeling)

22 december Nationale A-meerkampen finales Masters (senioren)

28 december Scholierentoernooi

Januari 2002:

04 januari Nieuwjaarsreceptie (aanvang 20:00 uur in de kantine)

12 januari Clubkampioenschappen jeugd
13 januari Clubkampioenschappen senioren deze is uitgesteld

meer info hierover op pagina 11 in dit clubblad

19 januari IJsselstreekkampioenschappen jeugd te Gorrsel
20 januari IJsselstreekkampioenschappen senioren te Gorrsel

27 januari Nationale jeugdmeerkampen 1/
8
 finales

Copy voor het clubblad
voor 4 januari 2002

 inleveren!

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

http://start.at/toekomst

toekomst@bigfoot.com

url:

e-mail:

De afgelopen weken hebben minder re-
guliere updates plaatsgevonden. Dit was

te wijten aan het feit dat mijn laptop defect
was, waardoor ik er vrijwel niet meer werken
kon. Met veel moeite werden af en toe toch
nog updates gedaan. Inmiddels ben ik voor-
zien van een nieuwe laptop en wordt de
website sinds begin december weer regel-
matig bijgewerkt. Ondanks dat de website
diverse tegenslagen heeft gehad dit jaar, hoop
ik over enkele weken het jaar 2001 digitaal
gezien goed af te sluiten.

Meer dan 20.000 bezoekers
De bezoekersaantallen liggen weer ongeveer
op het niveau van voor de zomer. In pakweg
twee maanden tijd is de website dus weer
helemaal terug van weggeweest. Enkele
weken geleden bijvoorbeeld werd de website
wederom uitgeroepen tot de nummer 1 van
Nederland in de TTNL Top 10. Op woensdag
7 november had de website wederom een
primeur, namelijk de 20.000e bezoeker op de
website!

Competitie afgelopen
De competitie is inmiddels alweer afgelopen.
Ook dit seizoen is het weer vrijwel elk week-
end gelukt om de uitslagen, standen en per-
centages op zondag op de website te krijgen.
Zoals zo vaak gemeld is dit ook de doelstel-
ling, maar kan dit niet elk seizoen gerealiseerd
worden. Afgelopen seizoen dus wel. Regel-
matig waren de uitslagen van onze eigen
teams op zaterdagavond zelfs al bijgewerkt.
Dit alles wordt mogelijk gemaakt door mede-
werking van onze wedstrijdsecretarissen. Op
naar een volgend succesvol seizoen!

Kampioensteams
Diverse teams zijn dit seizoen kampioen ge-
worden. De redactie is er dit seizoen einde-
lijk in geslaagd om van elk kampioensteam
een foto te maken. Deze foto’s kan men ui-
teraard terugvinden op onze website.
Overigens heeft de redactie deze foto’s, be-
geleid met een kort verslag, ook naar de pers
gestuurd. Deze artikels zijn dan ook in meer-
dere bladen verschenen. Zoals altijd zijn deze
krantenknipsels ook weer verzameld en staan
inmiddels ook op de website.

Adobe Acrobat Reader
Als u een regelmatige bezoeker van onze
website bent, dan is de Adobe Acrobat
Reader om programma die u absoluut op uw
computer moet installeren. De redactie maakt
van alle affiches, nieuwsbrieven, clubbladen
en sommige krantenknipsels altijd een inter-
net-versie in pdf-formaat en zet deze op de
website. Door dit te doen kan iedereen deze
bestanden bekijken in de originele layout. Het
pdf-formaat is namelijk universeel. Deze be-
standen kunt u dus alleen bekijken als u de
Adobe Acrobat Reader heeft geïnstalleerd. U
kunt het programma gratis downloaden op het
onderstaande adres:

http://www.adobe.nl/products/acrobat/readstep.html

Jochem Veldmaat
webmaster

(N.B. Door de verbouwing is het momenteel
helaas niet mogelijk om de website in de kan-
tine te bekijken.)
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Kerst- en Nieuwjaarswensen
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Verslag Algemene ledenvergadering

de taak van Bart Ebskamp gaan overnemen.
Claske Harmsen is ook toegetreden tot het
bestuur en zij zal de taken van mij, als secre-
taris, overnemen.
Harry Albers werd gekozen als nieuw be-
stuurslid. In ieder geval zal hij zich gaan be-
zighouden met het coördineren van vrijwilli-
gerswerk in de club.

In de rondvraag werd door onze leden aan-
dacht gevraagd voor eenheid van tenues, in
ieder geval bij de vaandelteams, de orde en
netheid in de hal.
Ook werd er aangehaald om met onze tech-
nische commissie te overleggen het thans
te voeren technische beleid met betrekking
tot onze vaandelteams.
Belangrijke zaken, die het bestuur zal gaan
aanpakken.
Aan het einde van deze bijeenkomst werd
Bart Ebskamp toegesproken namens het
bestuur door Chris Wenneker. Hij bedankte
Bart voor de voortreffelijke wijze waarop hij
tijdelijk het voorzittersschap heeft waargeno-
men.
Om 21:30 uur sluit Bart deze geanimeerde
vergadering waarna vele leden nog gezellig
een tijdje bleven plakken.

Henk Emsbroek

De ledenopkomst op de algemene leden-
vergadering d.d. 28 november 2001 was

met een opkomst van 36 leden goed te noe-
men.
Bart Ebskamp haalde in zijn openingswoord
aan, dat het tegenwoordig heel moeilijk is om
vrijwilligers aan te trekken voor de club. De
veranderde maatschappij speelt hierin een
belangrijke rol, denk maar aan de twee-
verdieners. Bij de bouw van onze hal is deze
tendens duidelijk waarneembaar.
Jan Wissink, Hans van de Lande en Ben Jan-
sen werden extra in het zonnetje gezet, van-
wege het vele werk dat zij verrichten in het
belang van onze club.
De ontwikkeling van de breedtesport is ook
een doel dat het bestuur nastreeft. Verder
deelde Bart ons mede dat de nieuwe Drank-
en Horecawet ook verplichtingen aan sport-
kantines stelt. Het bestuur is bezig huis- en
gedragsregels en schenktijden vast te stel-
len. Ook is het noodzakelijk dat alle bar-
vrijwilligers geïnstrueerd moeten worden.
De agendapunten werden door Bart op een
vlotte wijze afgewerkt.
De jaarverslagen van de diverse commissies
werden allen door de leden goedgekeurd.
Het ter inzage gelegde jaarverslag van de pen-
ningmeester en de begroting van seizoen
2001-2002 werd met een gedane toelichting
ook door de leden akkoord verklaard.
Het verslag van de kascommissie werd voor-
gelezen. Het bestuur zal rekening houden met
de genoemde aandachtspunten in verslag
(hoge telefoonkosten in de hal en voorge-
stelde verhoging van de advertentietarieven
in het clubblad).
Onze penningmeester werd dan ook de-
charge verleend.
Door het vertrek van Maarten Vermeulen uit
de kascommissie is er een vacature ont-
staan. Het is de bedoeling van het bestuur
om Wim Wilgenhof hiervoor te vragen.
Henk Emsbroek en Chris Wenneker werden
herkozen in het bestuur.
In de functie van voorzitter werd Albert Enter-
man met algehele stemmen gekozen. Hij zal
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Even voorstellen

Ik ben geboren op 25 december 1948, ge-
trouwd met Charlotte en samen hebben we
4 kinderen, 2 meisjes en 2 jongens.
Op 9 september ben ik voor het eerst opa
geworden van een kleinzoon genaamd Jordi.
Hij is de zoon van Marieke en Ronald.
Werken doe ik bij AKZO-Nobel in Deventer
op het laboratorium.
Een jaar of 26 geleden ben ik lid geworden
van De Toekomst en heb ik met veel plezier
gespeeld tot ik moest stoppen vanwege een
ernstige knieblessure in 1988. Ik ben daarna
als “slapend” lid en als donateur op een laag
pitje bij de club betrokken gebleven, totdat ik
via Charlotte die ook lid was geworden (en
nu penningmeester is) weer opnieuw ben
gaan tafeltennissen. Tot mijn grote verbazing
had ik geen hinder meer van mijn knie en
sinds kort speel ik ook weer competitie. Dit
doe ik met heel veel plezier.
Toen begin dit jaar de (ver)bouw plannen voor
de hal serieus werden, was ik hier ook erg
enthousiast over en nam ik graag deel in de
te vormen bouwcommissie.

Mijn naam is Albert Enterman en de
meeste zullen mij al wel kennen. Sinds

de ledenvergadering van 28 november ben ik
de nieuwe voorzitter van de LTTC “de Toe-
komst”.

Mede door de contacten die hieruit volgden
met het bestuur, ontstond een situatie waarin
het bestuur, dat op dat moment niet op volle
sterkte was door het ontbreken van een voor-
zitter, mij polste over de mogelijkheid om in
die vacature te voorzien. Na enige bedenktijd
en overleg heb ik besloten om hier graag ge-
hoor aan te geven.
Op 28 november hebt U Uw vertouwen in mij
uitgesproken door mij als voorzitter te kiezen.
Mijn hartelijke dank hiervoor en ik hoop dat ik
Uw verwachtingen ook waar kan maken. Ik
zal hier zeker mijn best voor doen en weet
dat ik samen met de mensen die nu in het
bestuur zitten de mogelijkheid heb om een
goed en slagvaardig team te vormen.
Ik ben verder van plan om met enige regel-
maat en daar waar dat nodig is U via de Mep-
per op de hoogte te houden van alles wat
speelt en van belang is binnen de vereniging.

Tot zover deze eerste kennismaking.

Albert Enterman

De clubkampioenschappen voor senioren
dat gepland stond voor zondag 13 januari

2002 kan op deze datum geen doorgang vin-
den. De reden is dat we door de nieuwbouw
aan onze hal niet over voldoende tafels kun-
nen beschikken. Op deze datum kunnen we
nog niet over het nieuwe gedeelte beschik-
ken, doordat op dat moment het aanbrengen
van de houten speelvloer gepland staat. Het
is de bedoeling dat we het toernooi nu afwer-
ken op het eerste competitie vrije weekend
dat voor de landelijke senioren gepland staat,
mits onze senioren op deze zondag niet hoe-
ven deel te nemen aan een belangrijk toer-
nooi.

De technische commissie

Clubkampioenschap
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Van de voorzitter

De kerstdagen staan alweer voor de deur
en voor we het weten is er alweer een

jaar voorbij gevlogen.
Het jaar 2001 was niet zomaar een jaar, spor-
tief gezien was het een héél goed jaar, want
vele teams bij zowel de jeugd als bij de se-
nioren zijn kampioen geworden in hun klasse
en kunnen volgend jaar een nieuwe en zwaar-
dere uitdaging tegemoet zien.
Ons 1e team wist zich opnieuw zeer goed te
handhaven in de eerste divisie. De meeste
andere leden, zowel competitie als recrea-
tief spelend, kunnen ook terug zien op een
jaar waarin misschien niet altijd het beoogde
resultaat werd gehaald maar waarbij het wel
altijd erg gezellig was in de Jan Wissink hal.
Dit geldt zeker ook voor de leden die zich met
de aangepaste sport bezig houden op de
woensdag avond. Ook de jazz gymnastiek is
niet meer weg te denken uit onze hal.

Er gebeurde echter meer dit jaar, het bestuur
besloot in goed en intensief overleg met Jan
Wissink, die ook de animator van het plan
was, dat de tijd rijp was voor uitbreiding van
de hal. Op een bijzondere ledenvergadering
begin dit jaar was het zover, dat we met een
goed plan en een goed onderbouwd financieel
plaatje dit alles aan onze leden konden pre-
senteren en om hun toestemming vroegen.
Nu december 2001 staat dit alles er al en zijn
we in de afwerkingfase, goed de houten vloer
moet nog wachten omdat het beton eerst
goed droog moet zijn, maar iedereen kan wel
zien dat de “oude” hal is veranderd in een
grotere, veiligere en mooiere sport gelegen-
heid met een grandioze kantine en voldoende
bergruimte.
In de toekomst behoort zelfs de C-status tot
de mogelijkheden na wat aanpassingen van
het oude gedeelte, later meer hierover.
Dit alles was natuurlijk alleen mogelijk omdat
we op de juiste momenten ook op de hulp
van een aantal van onze leden konden reke-
nen.

Van sommigen en ik wil geen namen noe-
men werd zelfs gedacht dat ze ook in de hal
bleven slapen. Met name deze mensen maar
ook de vele vrijwilligers van binnen en buiten
de club zijn wij hiervoor veel dank verschul-
digd.

Een en ander betekent wel dat het jaar 2002
ons tegemoet lacht, met de opening van de
nieuwe hal, het jubileum jaar (het 50 jarig be-
staan van onze vereniging) en een nieuwe
sportieve uitdaging voor velen in de competi-
tie en vooral veel plezier en gezelligheid in
onze nieuwe kantine.

Helaas is het afgelopen jaar niet voor ieder-
een even gelukkig geweest, door ziekte en
blessures hebben sommigen voor kortere en
soms langere tijd niet optimaal mee kunnen
doen. Ook moesten we dit jaar door het plot-
seling overlijden, afscheid nemen van een
nieuw en enthousiast lid, de heer Comman-
deur, nog voor dat wij hem in de mepper kon-
den presenteren als nieuw lid.
Ook op dit moment zijn enkele van onze le-
den door ziekte afwezig. Zeker op deze da-
gen zo voor de kerst zijn onze gedachten bij
hen en hun familie.

Tot besluit wil ik bij deze, ook namens alle
overige bestuursleden een ieder die zich op
welke wijze dan ook voor de club verdienste-
lijk heeft gemaakt bedanken voor zijn inzet
en wens alle leden, vrijwilligers, donateurs en
andere relaties een heel fijn Kerstfeest en een
heel gezond en goed 2002.

Albert Enterman

p.s. Vergeet niet onze nieuwjaarsreceptie op
vrijdag 4 januari om 20:00 uur in de Jan
Wissink hal.
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Wist u dat...

Toos binnenkort naar het ziekenhuis moet, ze moet namelijk het gat in haar hand laten om-
zetten van guldens naar euro’s.

Claske Harmsen uit haar rolstoel is gevallen en nu een rib gekneusd heeft, we hopen dat ze
hier weer snel van hersteld.

Regien Niessink laatst het licht van haar fiets had laten branden, nu kunnen we binnenkort
dus ook oproepen verwachten als; wil de bestuurder van de River (dat is het merk) fiets
het licht uitdoen.

Lienke Freriks tijdens de jaarvergadering, steeds om een rondje zat te roepen wanneer er
weer een nieuw bestuurslid gekozen werd. Het bestuur hier gelukkig geen gehoor aan gaf,
want anders hadden we wel mooi aangeschoten weer naar huis kunnen gaan.

we iedereen vanaf deze plaats alvast Prettige Kerstdagen en een Gelukkig Nieuwjaar toe
willen wensen.
we hopen dat 2002 een mooi jaar wordt met het in gebruik nemen van de verbouwde hal en
het 50 jarig jubileum en dat we zeker op sportief gebied veel plezier en succes hebben.

Groetjes van Bep en Toos

•

•

•

•

•

•

De laatste tijd, als ik op dinsdagmorgen in de hal kom, krijg ik steeds meer klachten te horen
van de schoonmaakploeg die op maandag heeft schoongemaakt.

Dat het een vreselijke puinhoop is in de hal. Flesjes en balletjes liggen door de hele hal ver-
spreid, stoelen staan overal, kortom er wordt niets opgeruimd!
Zodat de schoonmakers eerst een hele tijd druk zijn met opruimen, voordat ze kunnen gaan
schoonmaken.
Het is waarschijnlijk TOCH te veel gevraagd om de boel op te ruimen. Maar vergeet niet dat de
schoonmakers allemaal vrijwilligers zijn waar we heel zuinig op moeten zijn. Want als die  geen
zin meer  hebben om de boel van een ander op te ruimen, wordt er niet meer schoongemaakt.
En dat willen we toch niet, dacht ik.
Als straks de verbouwing klaar is, willen we toch graag dat alles netjes en schoon is. Zodat we
allemaal in een schone hal kunnen tafeltennissen. Dat is in het belang van ons allemaal!
Overigens zijn de schoonmaakploegen flink onderbezet.
We hebben dringend nieuwe mensen nodig!
Mensen die ons één keer in de vier of vijf weken komen helpen. Zodat straks alles er prima
uitziet. Voel je je geroepen om ons een handje te komen helpen?
Neem dan gerust contact met mij op.

Liesbeth Kok
Tel: 0573 - 253146

Klachten Schoonmakers



Toekomst Meppers december 2001

14

Kerst- en Nieuwjaarswensen
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Lochem, december 2001

Door notaris Tap te Lochem, zijn weer 100 nummers getrokken, behorende bij de tweede
en derde obligatielening van de L.T.T.C. De Toekomst te Lochem.

Indien u in het bezit bent van één van de getrokken nummers, horen wij heel graag van u welke
bestemming u kiest voor uw obligatie.

De volgende mogelijkheden staan u ter beschikking:

1) U zendt de obligatie terug en schenkt het bedrag aan de vereniging ten gunste van onze
verbouwing.

2) U zendt de obligatie terug en krijgt daarvoor een nieuwe met dezelfde rechten.

3) U zendt de obligatie terug en vraagt uitbetaling, met vermelding van uw bank- of
gironummer.

4) U zendt de obligatie terug en stelt het bedrag ter beschikking van onze
gehandicaptenafdeling.

5) U zendt de obligatie terug en schenkt het bedrag aan onze jeugdafdeling.

Namens het bestuur van de L.T.T.C. De Toekomst danken wij u voor uw steun aan onze vereni-
ging. Wij verzoeken uw obligatie voor 31-12-2001 te zenden naar:

J.W. Wissink
Molenbelt 22
7241 JL  Lochem

met de vermelding welke keuze u heeft gemaakt. MOGEN WIJ U PUNT 4 ADVISEREN?

In afwachting van uw antwoord tekenen wij,

Namens de L.T.T.C. De Toekomst,

J.W. Wissink
tel.: 0573-252630 (tussen 18:00 en 19:00 uur)

Obligaties (1)
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Onderstaand treft u aan de uitgelote nummers voor het jaar 2002, met betrekking tot de 2e

obligatie-lening.

Uitgeloot zijn de nummers:

008, 017, 029, 037, 042, 056, 068, 072, 087, 093,
104, 114, 121, 132, 147, 153, 163, 172, 180, 189,
212, 224, 229, 235, 251, 258, 265, 271, 284, 292,
317, 322, 339, 355, 360, 369, 378, 384, 391, 394,
410, 418, 426, 437, 447, 456, 466, 477, 491, 493.

Onderstaand treft u aan de uitgelote nummers voor het jaar 2002, met betrekking tot de 3e

obligatie-lening.

Uitgeloot zijn de nummers:

504, 515, 524, 531, 546, 559, 567, 578, 584, 600,
610, 614, 627, 633, 649, 651, 668, 676, 689, 697,
702, 712, 725, 739, 746, 754, 763, 770, 784, 797,
805, 818, 827, 833, 845, 852, 861, 877, 886, 894,
908, 910, 925, 937, 948, 950, 962, 978, 985, 1000.

Obligaties (2)

In Memoriam

Intens getroffen zijn wij door het bericht van het plotseling overlijden van

ELLEN TEN HOOPEN

(oud-lid en echtgenote van Albert)

Albert, Remco en Claudia, wij hopen dat jullie de kracht en steun vinden om dit
grote verlies van jouw vrouw en jullie moeder te kunnen verwerken.

Wij als leden en bestuur wensen jullie heel veel sterkte toe in deze moeilijke tijd.
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De digitale kerst van Jouke... (1)

Nou Jouke, ben je er al uit?' vroeg de immer nieuwsgierige buurman De Vries. Jouke was net
uit zijn groene busje gestapt, toen buur hem aanhield, terwijl deze zijn paadje aan het vegen

was. Het had die namiddag gesneeuwd en buurman De Vries, proper als altijd, had snel zijn
bezem uit het schuurtje gepakt en was dapper aan het vegen.
'Heb je mijn paadje ook geveegd? Dan pas vertel ik je wat ik heb besloten,' antwoordde Jouke
een beetje sober.

Jouke was niet in een al te beste stemming. Het was de avond voor kerst, en ondanks dat Jouke
een aantal dagen vrijaf had gekregen, werd hij ter elfder ure nog gebeld, omdat bij een van de
klanten een toiletbril het had begeven. Jouke had er altijd wat moeite mee om te vertellen dat hij
onderhoudsmonteur was in toiletvoorzieningen. Een van de laatste vindingen van zijn bedrijf
was een CleanSeat, een zelfreinigende bril. Op zich een prachtige uitvinding, ware het niet dat
deze voorziening erg storingsgevoelig was. De restauranthouder was nogal uitgevallen toen hij
het bedrijf belde, waar Jouke al 5 jaar in dienst was.
'Maken dat ding!' had de horecaondernemer geschreeuwd. 'Ik krijg de beide kerstdagen heel
veel gasten en dan wil ik niet opgescheept zitten met defecte bril.'
Tevens had hij om Jouke gevraagd, want Jouke was eigenlijk de enige van het bedrijf, die deze
lastige klant tot bedaren kon brengen. Jouke had iets over zich, iets ontwapenends. Klanten
werden zienderogen opgewekt als Jouke langs kwam. Dat kwam misschien wel omdat Jouke
eigenlijk altijd een goed humeur had en altijd met een grapje het ijs wist te breken. 'Ik jou paadje
vegen, Jouke? Kom zeg, ik ben nog maar net begonnen, dit riekt naar chantage buurman!'
lachte De Vries een beetje zuur.
Hij wist eigenlijke niet zo goed wat hij aan het antwoord van Jouke had, het klonk grappig, maar
buur merkte een cynisch ondertoontje.
'Ik dacht dat je vrij was, Jouke, ik zag je vanmorgen nog met de kerstboom sjouwen'.
'Ach, lastige klant met z'n bril. Altijd hetzelfde,' mompelde Jouke. 'Nou buur! Veeg je mijn paadje
nog of niet?!'
'Ik doe het voor je Jouke, en als ik klaar ben drinken we bij mij thuis een bakkie, dan wil ik weten
of je het doet ja, of nee!'
En om zijn woorden te ondersteunen begon buurman De Vries fanatiek de tegels van Jouke
schoon te poetsen.
Jouke liep door naar de voordeur, opende deze en zette zijn gereedschapskist met een klap in
de hal, de sleutels en de schroevendraaiers maakten een rammelend geluid, De Vries schrok
ervan en riep vanachter de bezem: 'Jinglebells met gereedschap, Jouke!'
'Ik doe even mijn werkschoenen en mijn bedrijfsjas uit buur, dan kom ik om dat bakkie!' .
Jouke zijn humeur knapte wat op, toch aardig als er iemand op je wacht en je een kopje koffie
aanbiedt. Zijn buren waren heel vriendelijk en gastvrij en waren niet te beroerd om bij Jouke even
naar binnen te wippen voor een praatje. Jouke was ongehuwd, woonde ook niet samen en
aangezien hij al over de dertig was, was het de vraag of het ooit nog zou veranderen. Raar
eigenlijk, zo'n vrolijke man en dan toch weinig vrienden. Inmiddels had buurman De Vries de
tegels keurig sneeuwvrij gemaakt en met een zwierig gebaar nodigde hij Jouke naar binnen,
toen deze op zijn sloffen over de vers geveegde tegels naar het huis van de familie De Vries liep.
Het begon inmiddels weer wat te sneeuwen.
'Je kunt straks weer vegen, buur!' riep Jouke. Die toch beter een jas aan had kunnen trekken,
want het was toch kouder dan hij dacht.
'Je mag blij zijn, dat ze net schoon zijn Jouke, anders zaten je sloffen nu vol sneeuw en had je
natte voeten', schamperde buur, die vlug de deur dicht deed en zijn jas over de kapstok hing.
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De digitale kerst van Jouke... (2)

'Ha, die Jouke, riep de buurvrouw gastvrij. 'Nog aan het werk op je vrije dag? Kom gauw zitten en
drink een kopje mee, kerstkransje? Of heb je liever een stuk kerstbrood? Ik heb van alles voor de
kerstdagen in huis gehaald, want we verwachten nogal wat visite.'
Jouke kon niet eens antwoord geven, voordat hij ook maar iets kon zegen, stond er al een
dampend kopje voor hem met daarnaast een klein schaaltje met zowel een kerstkransje als een
flink stuk kerstbrood met roomboter. Hij had het maar getroffen met zulke buren.
'Nou Jouke, voor de dag ermee, koop je nou een computer of wacht je er nog even mee, ik heb
je het toch allemaal uitgelegd?' De Vries kon zijn nieuwsgierigheid niet bedwingen en voordat hij
ook nog maar een slok van de koffie had genomen, probeerde hij Jouke een antwoord op zijn
vraag te ontfutselen.
'Ach, ik weet het niet De Vries. Ik heb er niet zoveel verstand van. Ik weet niet eens hoe zo'n ding
precies werkt, maar ik zal wel moeten. Met ingang van het nieuwe jaar willen ze op het bedrijf
dat ik elke dag zo'n draagbaar ding meeneem om orders ofzo op te nemen. Bovendien is het
geloof ik ook een dibitaal handboek…' Jouke dronk met smaak zijn koffie op.
'Digitaal…, digitaal heet dat Jouke, maar ik heb je toch al eens zo'n laptop laten zien?
Harstikke makkelijk, alles bij de hand. Moet je altijd doen Jouke! Wacht, ik haal de mijne wel
even...' Buur had zijn kopje nog niet eens aangeraakt en hij was alweer weg.
'Laat hem maar,' glimlachte zijn vrouw, 'hij zit nou een keer vol van die dingen, ik begrijp je wel
een beetje hoor Jouke, ik heb er ook de ballen verstand van…'
Even later stond buur voor hem, met het platte koffertje. De koffie van buur stond nog onaange-
roerd op de tafel te dampen… En voordat Jouke ook nog maar iets er tegenin kon brengen, had
buurman de zaak al opgestart en begon een hele uitleg over internet, chatten en e-mailen.
Jouke liet het maar wat gelaten over zich komen. Hij had inmiddels al zijn tweede kopje van
buurvrouw gekregen, die het schouderophalend voor hem neer zette.
'Je koffie wordt koud, Steven!' Maar Steven had alleen maar oog voor de PC.
Steven de Vries werkte als ICT-er bij een groot verzekeringsbedrijf en de PC was zijn grote
passie. Als hij daar over begon te vertellen, dan kon er koffie klaar staan of niet, maar dat was
gedoemd om koud te worden.
Jouke werd door Steven zijn verhaal toch gegrepen. Hij had het er al vaker met zijn buurman
over gehad en nu het op zijn bedrijf verplicht werd, kon Jouke er eigenlijk niet meer onderuit. Hij
luisterde geboeid naar Steven, die had beloofd een computer voor Jouke inelkaar te zetten, als
hij had besloten er een aan te schaffen.
'Ik zet hem voor je inelkaar, Jouke, en als er wat mee is, dan ben ik zo bij je…,' had Steven
gezegd. 'Maar weet je wat we gaan doen! Neem deze laptop mee en sluit hem bij je thuis aan op
het internet, dan heb jij ook een gezellige kerst!' Steven was enthousiast geworden van zijn
eigen idee en voordat Jouke er iets tegenin kon brengen kreeg hij het koffertje in zijn handen
geduwd.
'Hier, heb je er ook nog een eenvoudig boekje bij, staat alles in!'
'Gezellige kerst, wat je gezellig noemt. Toe Steven, dring niet zo aan, Jouke is toch niet zo
computerachtig, en wie zegt je dat Jouke alleen is met de kerst, hij kan toch naar familie gaan,
of niet Jouke, nog een kerstkransje?' Buurvrouw probeerde Steven zijn plannen wat te doorkrui-
sen, want ze kende haar man, als deze eenmaal wat in z'n hoofd had, dan was het er moeilijk uit
te krijgen.
'Laat maar buurvrouw, ik wil het eigenlijk wel eens proberen, want het moet straks toch op de
zaak en nee, ik ga niet weg met de kerst, niemand heeft me uitgenodigd. En dank u buurvrouw,
ik heb genoeg kerstkransjes gehad.'
'Ik loop wel even met je mee naar huis, zal ik de PC even voor je aansluiten, heb je wat te doen
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De digitale kerst van Jouke... (3)

met de kerst. Ik vier kerstfeest alleen met de PC…,' galmde buurman, als variant op het piraten-
lied 'Ik vier kerstfeest alleen met de fles'. En voordat Jouke het goed en wel in de gaten had,
stonden ze met z'n tweeën voor Jouke's voordeur gewapend met laptop, adapter en een instructie-
boekje. Het sneeuwde nu echt flink, en van het paadje waren de tegels al niet meer te zien.

Buurvrouw De Vries zat uitgeput en onderuitgezakt op de tweezitsbank. Ze zat te bekomen van
twee dagen visite. Twee dagen opzitten en pootjes geven, twee dagen koken en aardig doen.
Best wel gezellig hoor, die kerstdagen, dat wel. Veel gelachen en heel vrolijk gepraat, maar ze
was blij dat alles achter de rug was. Steven was met de laatste afwas bezig en toen hij de
porseleinen borden in de kast had gezet, kwam hij naast zijn vrouw op de bank zitten. 'Zeg
Steven, heb jij ook nog wat van Jouke vernomen, deze twee kerstdagen? Door alle drukte heb ik
eigenlijk helemaal niet aan hem gedacht!'
'Ik heb niks gemerkt, 't zal allemaal wel goed gegaan zijn, ik zeg het je toch altijd al, als je een
keer achter de knoppen zit, dan kun je er niet van loskomen! Jouke is deze kerstdagen vast en
zeker door het computervirus aangestoken!' Glimlachend plaatste Steven zijn voeten op het
salontafeltje. Dit tot ergernis van zijn vrouw, maar omdat het kerst was, zei ze er maar niets van.
Plotseling werd er op het raam geklopt. 'Hallo, buren, mag ik nog even binnenkomen?' Jouke
tuurde opgewonden door het met spuitfiguren versierde raam. De Vries stoof overeind, alsof hij
zich een beetje schaamde voor zijn 'voeten-op-de-tafel' houding en deed de deur voor Jouke
open.
'Hee, die Jouke, leuke kerst gehad?' Opgewonden stapte Jouke de kamer binnen, in de haast
had hij geen sloffen aangetrokken, het leek alsof hij de koude niet voelde. Het weer was in de
kerstdagen erg winterig geworden, aardig wat sneeuw en het vroor 's nachts al behoorlijk.
'De Vries, je moet mee komen! Ik zat achter je laptop en ik zie nu alleen nog maar een blauw
scherm, je moet me helpen, want om halfelf komt ze weer met me praten!'
'Ze?' vroeg Steven de Vries verbaasd. 'Krijg je vanavond visite? Zo laat nog?'
'Nee, geen visite, maar praten via de chatbox!' zei Jouke gespannen. 'Het is bijna zo ver, maar
nu kan ik door dat blauwe scherm geen contact meer krijgen… Ik heb de kerstdagen geregeld
met haar gebabbeld. Johanna heet ze en ze komt uit Goes in Zeeland. Hele aardige meid, zat de
kerstdagen ook alleen thuis. Maar kom nou buurman, dat blauwe scherm moet weg, anders
kunnen we niet praten!'
En Jouke trok Steven overdreven mee aan de mouwen van zijn kerstoverhemd.
Toen Steven even later terug was, ging hij lachend op de bank zitten. Zijn vrouw had nog een
wijntje ingeschonken, alsof ze daarmee afscheid wilde nemen van een drukke kerst.
'Nou heeft die Jouke via de chatbox kennisgemaakt met een Zeeuws meisje. Hij is helemaal
hoteldebotel. Ze komt zelfs het oude jaar bij hem uitzitten!' Steven pakte glimlachend het glas
wijn, dat zijn vrouw voor hem had ingeschonken.
'Tijdens de kerstdagen verkikkerd worden op een Zeeuwse deerne?! Ze ziet er wel aardig uit,
Jouke heeft ook al een fotootje gekregen via het internet. Ik kan vast de
onderdelen voor Jouke's nieuwe PC gaan bestellen…'
Steven stak triomfantelijk zijn wijnglas omhoog en proostte met zijn vrouw.
'Die Jouke, wie had dat ooit gedacht, onze toiletteur chattend onder de
kerstboom. En weet je wat hij zo leuk vond, vrouw? Dat na een tijdje
stilstand die kerstmanscreensaver geactiveerd werd. Dat kerstmanne-
tje, vliegend in z'n slee boven een sneeuwwit kerstlandschap. Jouke en
z'n digitale kerst… ha! Schenk me nog maar een wijntje in…'
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Kerst- en Nieuwjaarswensen
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Tafeltennis-poëzie

Kerstvers

Kerst en vrede
Geen kerstmis zonder bede

Kerst zonder mis
Eind zonder gebed

Zee zonder vis
Kermis zonder pret

Tijd van samenhorigheid
Samen vormen we een eenheid

De Toekomst gedijt
Onze trots mogen we best kwijt.

Marcel Snijder

Zaterdag...

Zaterdag was de mooiste dag van de week
En je wist als je naar je vriendinnetjes keek

Hier gaan ze heel wat beleven

En de coach die riep: samen is niet alleen
En eenmaal achter de tafel wist je dat meteen

We waren vechters...

Het was de tijd van Floris en Q & Q
Je ging van huis en altijd volledig in tenue

En minstens twee uur te vroeg
De tactiek was simpel die was er niet

En de teller was weer een stuk verdriet
Maar het was altijd iemands teamgenoot

Dus dat zei je dan maar niet

We waren groen
Groen als gras

Groen, groen als gras
Groen, groen als gras
Dat pas gemaaid was

Groen als gras

Zaterdag is de mooiste dag van de week.....

Marlies, Irene, Marjolein en Maaike (Dames 1)
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De sponsoractie van de plusmarkt is reeds ten einde en heeft voor onze club het no-
dige geld in het laadje gebracht. De sponsorbiljetten werden tot en met 24 november uitge-

geven. De laatste biljetten konden nog op 27 november ingeleverd worden. Op 12 december
jongstleden werd bekend gemaakt hoeveel sponsorbiljetten elke club heeft ingeleverd. Hieron-
der volgen de bedragen van de 15 clubs die het meeste geld mee naar huis mochten nemen (in
totaal deden 49 verenigingen mee aan deze actie).

01 Voetbalvereniging Sportclub Lochem ƒ 1907,30  (� 865.50)
02 St. Josephschool ƒ 1414,10  (� 641.69)
03 Musical-popkoor Popcorn ƒ 1348,10  (� 611.74)
04Voetbalvereniging Klein Dochteren ƒ 1298,70  (� 589.32)
05 Gymnastiekvereniging Brinio ƒ 0923,80  (� 419.20)
06 Christelijke basisschool De Rank ƒ 0866,40  (� 393.16)
07 Scouting Graaf Otto Groep ƒ 0862,90  (� 391.57)
08 Hockeyclub HCL ƒ 0796,50  (� 361.44)
09 L.T.T.C. De Toekomst ƒ 0794,80  (� 360.66)
10 De Berkelduikers ƒ 0777.80  (� 352.95)
11 Muziekvereniging Advendo ƒ 0672,50  (� 305,17)
12 Avanti handbal ƒ 0672,10  (� 304.99)
13 Prins Hendrikschool ƒ 0670,20  (� 304.12)
14 Korfbalvereniging ’t Overschotje ƒ 0641,50  (� 291.10)
15 Avanti volleybal ƒ 0599,00  (� 271,81)

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 0573-250409

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:
A. Enterman  (voorzitter) 0573-471266
C. Harmsen-Miedema  (secretaris) 0573-251847
C. Enterman  (penningmeester) 0573-471266
B. Ebskamp  (wedstr. secr. sen.) 0573-255985
H. Emsbroek  (vice-voorzitter) 0573-253801
H. Albers(vrijwilligerscoordinator) 0573-256867
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
K.J. Snijder (penningmeester) 06-22263796
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 0573-253461
A. ten Hoopen 0573-254982
J. Osterloh 0573-251965
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Nieuwe leden:
per 01-12-2001:
J. van Spengen (John)
van Heeckerenlaan 5
7261 WT Ruurlo
06-26178605
01-08-1978

M.E.A. Rhebergen (Merle)
Graaf Hendriklaan 28
7242 CH Lochem
0573-257331
20-11-1991

C.T.N. Rhebergen (Coline)
Graaf Hendriklaan 28
7242 CH Lochem
0573-257331
08-12-1989

Bedankt:

Jarigen (senioren) Ledenmutaties

December(vanaf 15 dec):
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

Januari:
J.W. Wissink 4-01
R.B. Jorritsma 6-01
H. Ruiter 8-01
J.B. Vos 8-01
S. Stegeman 9-01
W.A. Bretveld 12-01
R.T. Wijnen 12-01
P. Oort 14-01
G. Nass 15-01
H.T.M. Boxtel, van 19-01
M. Krikke 19-01
M. Vermeulen 23-01
B. Geverink-Beumer 27-01
J.B.H. Schoolderman 27-01
B.W. Klein Wassink 29-01

Verhuisd:

per 01-12-2001:
Patrick Fleming
Pr. Margrietlaan 8
7242 GC Lochem
0573-250078

per 01-01-2002:
Wilma Bosch
Rosmolenstraat 11
7241 VP Lochem

Peter Carelse
Vosheuvelweg 22
7261PD Ruurlo

December:
C. Rhebergen 8-12
J. Beijer 15-12

Januari:
M. Ebskamp 7-01

Jarigen (jeugd)

Sjoerd Hovenkamp
Biesterveld 47
7251 VR Vorden

per 01-12-2001:
Sjako Beekman
Van Hoornlaan 72
7207 JL Zutphen

Esther Möhlmann
Pelmolenerf 13
7241 VK Lochem

per 01-11-2001:
René Berenpas
L. de Colignylaan 18
7242 BS Lochem

Remy Grootjans
Broekmaatsplein 1
7241 GC Lochem

Adreswijziging:

per 01-01-2002:
Esther Wissink
Vosheuvelweg 22
7261PD Ruurlo



december 2001Toekomst Meppers

29

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.

Januari ( wijzigingen voorbehouden)
Vr 04-01 R. de Cler + E. Simmelink.
Ma 07-01 H. Emsbroek.
Vr 11-01 M. Willems.
Ma 14-01 W. Leidekker

+ J. Schoolderman.
Vr 18-01 R.Jorritsma.
Ma 21-01 E.Driessen.
Vr 25-01 J.Zonneveld.
Za 26-01 B.Ebskamp.
Ma 28-01 J.v.Laarhoven + J.Rijswijk.

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 13:00 uur op de zaterdagmiddag (LET OP: De aanvangstijden op de
zaterdag zijn gewijzigd).

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

Mirko Egbers

Januari
Do 03-01 R. Otten
Di 08-01 W. Franssen
Do 10-01 J. Fleming
Di 15-01 P. v/d Weerthof
Do 17-01 P. v Laarhoven
Di 22-01 M. Fleming
Do 24-01 M. Egbers
Di 29-01 A. ten Hoopen
Do 31-01 E. Simmelink

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

Het barrooster
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Eindstanden competitie senioren (1)

De tweede helft van de competitie verliep gelukkig goed na in de eerste helft problemen te
hebben ondervonden met de beschikbaarheid van de overige uitslagen. Elke maandag

hingen dan ook weer de bijgewerkte uitslagen, standen en percentages in onze hal. Overigens
staan deze gegevens op zondagmiddag ook altijd al op onze website (http://start.at/toekomst).

De Toekomst heeft het afgelopen seizoen goed gedaan. Maar liefst zes seniorenteams werden
kampioen. Alle kampioenen worden bij deze nogmaals gefeliciteerd! Daarnaast wist het eerste
herenteam zicht uiteindelijk toch te handhaven in de zware 1e divisie poule. Twee teams degra-
deerden uit hun klasse. Al met al een goed resultaat.

Jochem Veldmaat
m.m.v. Bart Ebskamp

Heren 1e divisie - groep 2
Brandersstad 1 10 69
Moret-Salamanders 1 10 58
De Toekomst 1 10 48
BIT.NL 1 10 46
Schenker-BTL/SKF 1 10 46
Integer Groep 1 10 32

Heren 1e divisie - groep 2
De Toekomst 1   8 66
Trias 1   8 48
Swift (D) 3   8 47
DTV ’84 1   8 24
Smash-In/Emmel. 1   8 15

Topklasse - poule 1
De Toekomst 2 10 68
Smash ’70 1 10 56
Blauw-Wit 1 10 52
De Brug 1 10 51
Effekt ’74 1 10 50
Smash-In 1 10 23

Topklasse - poule 2
De Toekomst 3 10 63
Emmeloord 1 10 56
De Veluwe 3 10 55
D.T.S. 1 10 52
Hoonhorst 1 10 42
Olympia 1 10 32

Persoonlijke resultaten:
R.N. van Spanje 21 15 71%
R.X.R.  Beelen 30 15 50%
R.A.D.  Gerritsen 30 11 37%
M.A.  Boer   6   0   0%

Persoonlijke resultaten:
M.L.  Boer 20 18 90%
M.  Fleming 17 15 88%
M.  Krikke 15 11 73%
I.R.  Faber 17 11 65%
E.  Simmelink   0   0   0%
E.A.  Wissink   0   0   0%

Persoonlijke resultaten:
C.  Vredeveldt 27 25 93%
T.  Bleumink 18 14 78%
F.W.H.M.  Helmich 24 17 71%
P.W. van de Weerthof 18   5 28%

Persoonlijke resultaten:
G. van den Heuvel 30 24 80%
E.  Pijper 30 19 63%
I.  Moukaddim 30 16 53%
R. van Felius   0   0   0%

(  zie voor gegevens over het komende seizoen onze website:  http://start.at/toekomst  )
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Eindstanden competitie senioren (2)

(  zie voor gegevens over het komende seizoen onze website:  http://start.at/toekomst  )(  zie voor gegevens over het komende seizoen onze website:  http://start.at/toekomst  )

Persoonlijke resultaten:
R.P.  Swaters 24 19 79%
B.J.G.  Klein Teeselink 24 19 79%
H.T.M. van Boxtel 18 13 72%
P. van Laarhoven 24 14 58%

Persoonlijke resultaten:
M.  Willems 30 25 83%
K.J.  Snijder 30 18 60%
R.E.  Verwoert 27   7 26%

Persoonlijke resultaten:
M.  Egbers 18 16 89%
G.J.  Voelman 15 12 80%
H.  Wittenberg 18 14 78%
F.P.  Snijder 18 11 61%
M.P.  Snijder   0   0   0%

Persoonlijke resultaten:
C.S.  Hovenkamp 27 15 56%
S.J.  Beekman 24   7 29%
F. van Hilst 24   5 21%
J.  Veldmaat   6   0   0%

Persoonlijke resultaten:
J.  Schrijver 21 14 67%
W.J.  Klein Baltink 15   9 60%
H.  Emsbroek 24   9 38%
A.  Horstman 30 11 37%

Persoonlijke resultaten:
J.B.H.  Schoolderman 27 16 59%
J.  Broeke 27 15 56%
W.  Leidekker 15   8 53%
M.  Knippen   3   1 33%

1e klasse - B
De Toekomst 4 10 73
De Brug 2 10 61
De Veluwe 5 10 56
Trias 1 10 48
De Brug 4 10 31
Wijk 16 1 10 31

2e klasse - A
Torenstad 2 10 61
MTC 1 10 55
De Toekomst 7 10 53
De Veluwe 6 10 46
WSV 1 10 45
Overa 1 10 40

2e klasse - B
De Toekomst 5   8 56
Swift (D) 2   8 49
Torenstad 1   8 47
De Brug 6   8 32
De Veluwe 7   8 16

2e klasse - C
Gelvandria 1 10 67
De Brug 5 10 58
Swift (D) 3 10 53
Ugchelen 1 10 47
Lieverdjes 2 10 43
De Toekomst 6 10 32

3e klasse - A
ABS 1 10 70
De Brug 8 10 66
De Toekomst 12 10 49
Humanitas 1 10 45
De Lieverdjes 5 10 44
Swift (D) 7 10 26

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
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Eindstanden competitie senioren (3)

3e klasse - C
Olst 2 10 65
De Toekomst 11 10 60
De Brug 7 10 60
Gelvandria 3 10 51
De Lieverdjes 4 10 39
Shot ’78 3 10 25

3e klasse - D
Wijk 16 4   8 49
MTC 2   8 41
De Lieverdjes 3   8 40
De Brug 6   8 38
De Toekomst 10   8 32
ZTTC 1   0   0

3e klasse - F
Futura 1 10 79
De Toekomst 9 10 58
Swift (D) 10 50
Trias 7 10 46
De Brug 12 10 36
Holten 3 10 30

4e klasse - K
Trias 9 10 63
De Toekomst 13 10 58
ABS 2 10 48
Gelvandria 6 10 45
MTC 5 10 44
Swift (D) 9 10 42

4e klasse - L
Gelvandria 5 10 57
De Lieverdjes 7 10 56
De Toekomst 14 10 51
Trias 10 10 51
ETTV 3 10 48
Swift (D) 13 10 37

5e klasse - B
De Toekomst 19 10 70
MTC 6 10 66
Shot ’78 5 10 60
Gelvandria 16 10 51
Smash ’82 2 10 31
Torenstad 7 10 22

Persoonlijke resultaten:
D.  Woolschot 24 18 75%
J.R.  Heijink 30 19 63%
J.  Bouwmeester 30 11 37%

Persoonlijke resultaten:
M.  Fleming 27 19 70%
R.H.P de Cler 18   7 39%
E.  Simmelink 21   7 33%
E.A.  Wissink   9   2 22%

Persoonlijke resultaten:
R.  Broeke 22 15 68%
H.J.  Stegeman 28 17 61%
J.L.  Hendriksen 25 11 44%

Persoonlijke resultaten:
E.  Driessen 24 24    100%
J.  Rijswijk 18 11 61%
J. van Laarhoven 27 15 56%
W.  Bosch 15   4 27%

Persoonlijke resultaten:
R.  Otten 21 19 90%
J.J.J.  Hoffman 30 16 53%
Q.J.  Hoffman 15   8 53%
W.  Wilgenhof 21   3 14%

Persoonlijke resultaten:
W.  Franssen 24 20 83%
H.  Franssen 30 22 73%
F.N.  Moespot 27 18 67%
C.  Wenneker   9   4 44%
B.G.  Sieverink   0   0   0%

(  zie voor gegevens over het komende seizoen onze website:  http://start.at/toekomst  )
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Eindstanden competitie senioren (4)

5e klasse - C
DTTC 5 10 70
Swift (D) 15 10 66
De Toekomst 16 10 59
Shot ’78 6 10 44
Futura 3 10 40
MTC 7 10 21

5e klasse - D
Torenstad 6 10 61
Overa 3 10 61
Gelvandria 10 10 56
Wijk 16 10 10 46
De Toekomst 18 10 46
Trias 16 10 30

5e klasse - G
Trias 12 10 81
ETTV 4 10 77
PTT 1 10 53
Gorssel 3 10 38
De Toekomst 15 10 33
Gelvandria 11 10 18

5e klasse - H
Gelvandria 14 10 83
Wijk 16 9 10 68
De Lieverdjes 8 10 45
Swift (D) 17 10 39
De Toekomst 17 10 39
Trias 15 10 26

6e klasse - A
Shot ’78 7 10 72
De Toekomst 20 10 55
Overa 4 10 54
Gorssel 5 10 52
MTC 8   9 36
WSV 6   9 21

6e klasse - F0
Swift (D) 20   8 64
DTTC 7   8 58
De Toekomst 21   8 38
ABS 5   8 30
MTC 9   8   9

Persoonlijke resultaten:
J.C. ten Bokkel 30 18 60%
H.J.  Vels 30 18 60%
A.  Hofland-Franssen 30 16 53%

Persoonlijke resultaten:
W.J.  Voelman 29 18 62%
L.  Ebskamp 26 13 50%
J.W.  Wissink 24   3 13%

Persoonlijke resultaten:
A.C.  Fisscher 29 16 55%
R.B.  Jorritsma 29 10 34%
J.G.B. van de Lande 29   2   7%

Persoonlijke resultaten:
E.  Verhaagen 30 14 47%
E.  Eggink 27 10 37%
H.B.  Albers 30   9 30%
M.  Enterman   0   0   0%

Persoonlijke resultaten:
D.A.  Kaule 29 21 72%
A.  Enterman 23 12 52%
J.B.  Vos 24 10 42%
S.P.  Mastenbroek   3   1 33%

Persoonlijke resultaten:
E.  Eilers-Kraan 17 12 71%
A.S.G.G.  Arts 13   7 54%
M.  Vruggink 19 10 53%
E.G.  Freriks 17   0   0%
J.  Koert   0   0   0%

(  zie voor gegevens over het komende seizoen onze website:  http://start.at/toekomst  )
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Kerst- en Nieuwjaarswensen



december 2001Toekomst Meppers

37

Zoals bekend organiseerde de recreantencommissie ook dit jaar het jaarlijkse toernooi om
de bokaal genoemd naar onze "zuurtjes"-trainer. Op woensdagavond 7 en 21 november

werden wedstrijden gespeeld. Maar liefst 25 leden hadden zich opgegeven. Onder de deelne-
mers bevonden zich ook mensen van de dinsdagmorgen groep en van de A.L.T.C.
Nadat Chris Wenneker iedereen welkom had geheten en de poule-indelingen bekend had ge-
maakt, werd er fanatiek gestreden om poulewinnaar te worden. Er werd gespeeld in 2 games
en tot de 15 punten om voor een vlotte afwerking van het toernooi te zorgen.
De uitslagen gaven de volgende standen te zien in de diverse poules (Wel dient te worden
vermeld dat bij afwezigheid de punten gingen naar de tegenstander).

Poule 1 (ALTC deelnemers) Poule 2.
1. Jaap Bood 10 punten 1. Ben Wenneker 8 punten
2. Bep Fischer 07 punten 2. Evelien Eggink 8 punten
3. Ria Scheggetman 05 punten 3. Gerard Alting 6 punten
4. Wilco Brunsveld 04 punten 4. Mario Vruggink 5 punten
5. Bennie Bannink 03 punten 5. Annemiek Bannink 3 punten
6. Claske Harmsen 01 punt 6. Johan v.d. Pangaardt 0 punten

poule 3. Poule 4.
1. Wim Klein Wassink 9 punten 1. Bart Fleming 11 punten
2. Antonio Arts 8 punten 2. Hans v.d. Lande 07 punten
3. Lienke Freriks 5 punten 3. Arie Pater 07 punten
4. Jan Mullink 4 punten 4. Bart Ebskamp 06 punten
5. Etty Segers 4 punten 5. Jaap Koert 05 punten
6. Irma v.d. Pangaardt 0 punten 6. Albert Enterman 05 punten

7. Jan Wissink 04 punten

Zoals uit bovenstaande blijkt waren Jaap Bood, Ben Wenneker, Wim Klein Wassink en Bart
Fleming de poulewinnaars. Zij werden op 21 november nog eenmaal ingedeeld om in een vier-
kamp te beslissen wie de "Ben Wijnhoud-Bokaal" mee mocht nemen.

De uitslag van deze vierkamp:

1. Bart Fleming 6 punten
2. Wim Klein Wassink 4 punten
3. Jaap Bood 3 punten
4. Ben Wenneker 2 punten

Deze finale poule werd gespeeld in 3 games tot 21 punten.

Chris Wenneker overhandigde na afloop in onze "nood-kantine"  Bart Fleming officieus de beker
omdat deze officieel word uitgereikt op de nieuwjaarsreceptie (4 januari 2002 om 20:00 uur in de
kantine). Chris bedankte ieder voor de deelname en hij sprak de hoop uit dat de deelname
volgend jaar weer net zo groot zal zijn.

De recreantencommissie

Ben Wijnhoud-Bokaal  2001
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Een adverteerder in de schijnwerper

Aangezien de donkere en koude winterdagen weer naderen leek het mij een goed plan om
een adverteerder uit te zoeken die in deze dagen wat warmte en verlichting kan brengen.

Dus deze keer in de schijnwerper: Reerink b.v. Totaalinstallateur.

Installatiebedrijf Reerink b.v. is reeds vanaf  1973 actief in Lochem en omstreken. Zij zijn gespe-
cialiseerd op verscheidende gebieden, zoals elektrotechniek, centrale verwarming, gas- water-
en sanitaire installaties, lood en zinkwerken.
Dit bedrijf is een uitzondering op de meeste winkeliers in Lochem vanwege het feit dat er wel
een winkelruimte is maar die wordt bijna niet meer gebruikt. Het bedrijf Reerink bestaat dus nu
vooral uit de monteurs. Op zich is dit dus een goede zaak, want welk bedrijf in Lochem wenst
nou niet dat hij zoveel opdrachten krijgt in de montage dat de winkel zo goed als dicht kan
blijven.
"Bij ons staan vakbekwaamheid en veilig werken hoog in het vaandel", aldus de heer en me-
vrouw Reerink en dat blijkt wel weer uit het feit dat de machines jaarlijks gekeurd worden op
veiligheid en daarnaast hebben alle monteurs hun V.C.A. diploma, wat staat voor veiligheid.

Een twaalftal deskundige medewerkers voeren de werkzaamheden bij Reerink uit. Je kunt de
bedrijfswagens waar deze monteurs zich mee door Lochem en wijde omgeving verplaatsen
goed herkennen aan een donkerblauwe kleur met een rode flits daarop.

Aan gezelligheid en een goede werksfeer zal het bij dit bedrijf vast niet ontbreken aangezien er
dienstverbanden zijn van 15, 20, 25 jaar en eentje zelfs vanaf het eerste jaar af, dus die werkt nu
zo'n 29 jaar bij Reerink.
Zitten er tussen onze lezers nog goede monteurs die een werkplek zoeken, ga dan snel even
langs of reageer op onderstaand nummer, want nieuwe monteurs zijn welkom!

Mochten jullie verder nog vragen hebben, kunnen jullie je wenden tot:

Reerink bv. Totaalinstallateur
Burgemeester Leenstraat 8

7242 AB Lochem
tel: 0573 - 252425
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Arreslee
Cadeaus
Dennetak
Engel
Ezel
Feestdagen
Gala
Gezelligheid
Guirlande
Jezus
Jozef
Kaarsen
Kerstballen
Kerstboom
Kerstman
Kou
Kribbe
Lampjes
Maria
Piek
Rudolf
Sfeer
Stal
Sneeuw
Versiering
Vrede

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

De puzzelhoek

INLEVEREN UITERLIJK 04 JANUARI IN DE COPYBUS!!!

Oplossing decembernummer :

Naam:

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

De juiste oplossing van de puzzel uit het vorige nummer was: “Dit jaar weer een wereldre-
cord”.  Deze maand zijn er 12 oplossingen binnen gekomen, waarvan 1 foute oplossing.

Marcel Theunissen heeft deze maand weer een prijs ter beschikking gesteld en wel een luxueuze
verbandtrommel. Deze prijs gaat deze maand naar Ellen Simmelink.
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 kerstdagen die weer voor de deur staan.

Succes met het oplossen van de puzzel!
Hint: het woordje ezel komt niet alleen in gezelligheid voor.

De redactie
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Jeugdhoek

Dit is het laatste clubblad van 2001. Het
jaar dat in het teken stond van de uitbrei-

ding van onze hal en dat bracht soms wel
wat aanpassingen met zich mee. Maar het
begint er al heel fraai uit te zien. De kantine is
met wat aanpassingen in gebruik.
Het begin van de voorjaarscompetitie zal ech-
ter nog wat aanpassingen vergen. Zo kunnen
we de eerste twee competitieweken nog niet
beschikken over de nieuwe speelzaal en is
het niet onmogelijk dat we in die periode nog
naar de zaterdagmorgen moeten uitwijken.
Daarna gaan we onze thuiswedstrijden weer
afwerken op de zaterdagmiddag. Dat doen
we gelijktijdig met de senioren die ook hun
wedstrijden gaan beginnen om 14:00 uur. We
zien er reikhalzend naar uit.

Echter eerst staan ons nog de nodige eve-
nementen te wachten. Zo wordt op 28 decem-
ber het scholierentoernooi verspeeld (zie el-
ders op deze pagina). Dat is tevens de vuur-
doop voor de nieuwe hal, al ligt de houten
vloer er dan nog niet in en spelen we dus op
het kale beton.
Op 12 januari 2002 worden de clubkampioen-
schappen voor jeugdleden verspeeld, dat
doen we in het oude gedeelte, en na afloop
gaan we met ons allen gourmetten.
Op 19 januari zijn de IJsselstreekkampioen-
schappen, waarna op zaterdag 2 februari de
competitie begint. Daarin twee debutantes,
maar daarover verderop in het clubblad meer
(zie pagina 47).

We gaan echter eerst de kerstvakantie tege-
moet. Voor we verder gaan willen we ieder-
een prettige kerstdagen en een gelukkig 2002
toewensen. Daarin hopen we weer net zo-
veel medewerking te krijgen van ouders en
seniorleden als in het afgelopen jaar. Want
mede dankzij hen hebben we een mooi jaar
kunnen afsluiten, met daarin twee kampioe-
nen en een heleboel goede resultaten (zie
pagina 46).

Albert ten Hoopen

in samenwerking met de jeugdcommissie
organiseert de schooltafeltenniscommissie

op 28 december 2001 het jaarlijkse
scholierentoernooi. Ook verleden jaar hadden
we dit op één dag gepland, toen was het aan-
tal scholieren dat het ingeschreven zo over-
weldigend dat we moesten wijken naar een
extra speeldag. Nu denken we het wel te kun-
nen op één dag door de ingebruikname van
onze nieuwe speelhal. Daardoor kunnen we
het toernooi afwerken op 14 tafels. Voor ie-
dere medewerker zal het derhalve een
hectisch dagje worden. Maar dat hebben we
er met ons allen graag voor over. Overigens,
dat wil niet zeggen dat de nieuwe speelzaal
gereed is. In de nieuwe hal gaan we spelen
op het beton. Onmiddellijk na het scholieren-
toernooi wordt er begonnen met het leggen
van de nieuwe houten vloer, waarna in de
tweede helft van februari de nieuwe speel-
zaal definitief in gebruik kan worden genomen.

Albert ten Hoopen

Scholierentoernooi
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Samenvatting najaarscompetitie 2001 (1)

Elders in deze Toekomst Meppers de eind
standen. In dit rubriekje willen we echter

even wat nader ingaan over de gang van za-
ken in de afgelopen najaarscompetitie. Om-
dat we meer teams hebben en omdat we
steeds over minder vaste coaches kunnen
beschikken, moesten we meer dan ooit een
beroep doen op seniorleden en ouders. Ge-
lukkig deden we dat niet tevergeefs en heb-
ben we mede dankzij die medewerking de
competitie vlekkeloos kunnen afwerken. Het
was allemaal niet optimaal.

Om 10:00 uur thuis spelen trekt absoluut geen
publiek en bovendien vonden er ook nog wel
eens werkzaamheden plaats wat gepaard
ging met het nodige lawaai. Kortom, we zijn
blij dat het leed bijna is geleden en dat we
straks samen met de landelijke en topklasse
teams onze thuiswedstrijden kunnen afwer-
ken. Dat zal echter niet helemaal lukken, de
bouwcommissie heeft de eerste twee weken
van januari nog nodig om de nieuwe vloer
speelklaar te krijgen. Voor dit probleem gaan
we nog een oplossing zoeken, het is niet on-
mogelijk dat we nog twee weken naar de mor-
gen moeten uitwijken.

Dan nu de afgelopen najaarscompetitie. Het
eerste team eindigde op de tweede plaats in
de 1e klas en eigenlijk viel dat tegen. Tegen
kampioen Trias 2 werd de eerste wedstrijd
gewonnen en daardoor was het team eigen-
lijk favoriet geworden voor de titel. Maar in de
return ging het helemaal mis. Het hele team
was ziek, zwak en misselijk, moest een be-
roep doen op invallers die ook al niet fit wa-
ren en dat alles resulteerde in een 10-0 ne-
derlaag. Dat daarna alle wedstrijden werden
gewonnen waaronder twee keer met 10-0
deed er eigenkijk niet meer toe. De sterksten
moesten de eer aan Trias 2 laten en dat was
voor het team een hele grote teleurstelling.

Team 2
Het tweede team eindigde op de derde plaats
in de 3e klas. Het won echter twee keer van

kampioen DSC. Duidelijk was hier het gebrek
aan een sterke derde man. Guus Schutte
maakte zijn debuut in deze 3e klas, deed dat
heel verdienstelijk, maar Johannes Osterloh
en Emmy Pater moesten het toch te vaak met
hun tweeën doen. Maar met acht winstpartijen
blies Guus dapper zijn partijtje mee en zijn
vorderingen zijn duidelijk te zien. Nu Johannes
echter op zaterdag weer gaat voetballen en
gaat tafeltennissen bij de senioren en Emmy
toe is aan sterkere tegenstanders wordt er
om Guus heen een nieuw team gevormd dat
uit gaat komen in de 4e klas.

Team 3
Dit team bestond uit Jochem Beijer, Nicky
Grootjans en Maurice Wissink. Het team ein-
digde op de vierde plaats, wist desalniette-
min drie wedstrijden te winnen en ook nog
een keer gelijk te spelen.
Daarmee deden ze wat er van hen verwacht
werd. De jongens tafeltennissen ook nog niet
zolang en ook hun vorderingen zijn duidelijk
waarneembaar. Bovendien zijn ze ook nog
erg jong en moesten dikwijls tegen veel oudere
spelers optornen. Derhalve zijn we dik tevre-
den over hun debuut in deze klasse.

Team 4
Het vierde team werd kampioen bij de wel-
pen. Derhalve onze felicitaties aan Arie en Jos
Goossens alsmede Rick Leussink. De jon-
gens wonnen alle wedstrijden al ging het er
tegen Torenstad twee keer erg spannend aan
toe. Maar concurrent Gelvandria werd niette-
min twee keer ruim verslagen, zodat ze toch
erg overtuigend kampioen werden.

Team 5
Ook hier een kampioenschap, maar wat was
het spannend. Pas in de laatste wedstrijd
beslisten Siebe Fettelaar en Sander Huting
de strijd in hun voordeel, ze moesten twee
punten halen, deden dat ook, maar lieten ons
wel erg lang in spanning zitten. Marten Knot
en Freek Jansen completeerden het team dat
de afgelopen najaarscompetitie uit vier per-



Toekomst Meppers december 2001

46

1e klasse - A
Trias 2 10 85
De Toekomst 1 10 72
Ugchelen 1 10 51
Swift (D) 2 10 40
Torenstad 1 10 34
De Veluwe 1 10 18

3e klasse - A
DSC 1 10 66
Ugchelen 4 10 62
De Toekomst 2 10 56
De Brug 3 10 55
Torenstad 3 10 37
Olst 2 10 24

5e klasse - B
Swift (D) 8 10 87
Gelvandria 5 10 72
Olst 3 10 48
De Toekomst 3 10 37
Ugchelen 9 10 32
De Brug 5 10 24

Welpen klasse - A
De Toekomst 4   8 33
Gelvandria 6   8 26
Swift (D) 10   8 19
Torenstad 8   8 16
Wijk 16 4   8   6

Welpen klasse - B
De Toekomst 5   8 32
Gelvandria 7   8 30
De Brug 6   8 19
Wijk 16 6   8 10
Wijk 16 5   8   9

Samenvatting najaarscompetitie 2001 (2)

Persoonlijke resultaten:
G.T. van Zwieten 30 23   77%
B.  Ebskamp 30 22   73%
M.  Ebskamp 30 19   63%

Persoonlijke resultaten:
E.  Pater 30 25   83%
J.W.S.A.  Osterloh 24 18   75%
G.W.  Schutte 30   8   27%

Persoonlijke resultaten:
R.  Hogervorst   6   4   67%
J.  Beijer 27 17   63%
N.  Grootjans 27 11   41%
L.M.  Wissink 27   1     4%

Persoonlijke resultaten:
J.  Goossens 14 12   86%
R.  Leussink 14 12   86%
A.  Goossens   4   1   25%

Persoonlijke resultaten:
S.P.G.  Fettelaar 12 12 100%
M.J.A.  Knot   6   5   83%
F. Jansen   4   3   75%
S.  Huting 10   6   60%

sonen bestond. Ook onze felicitaties aan dit viertal dat ons een tweede kampioenschap bij de
jeugd bezorgde.

Samenvatting
Alle jeugdteams hebben het goed gedaan al was het niet behaalde kampioenschap van het
eerste team een lichte teleurstelling, maar daar was dus een verklaring voor. Voor de komende
voorjaarscompetitie moesten alle teams gewijzigd worden. Dat hebben we naar eer en gewe-
ten gedaan, met als uitgangspunt dat alle teams met het nodige speelplezier hun komende
tegenstanders gaan bestrijden. Of dit ook weer een kampioen gaat opleveren is kijken in de
toekomst en dat kunnen we gelukkig niet. Belangrijker is dat je met veel plezier en enthou-
siasme speelt. En aan dat laatst twijfelen we niet.

Albert ten Hoopen
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We zijn verheugd dat we de komende
voorjaarscompetitie ingaan met twee

nieuwe speelsters. Twee meisjes en we zijn
daar ontzettend blij mee. Hopelijk zet dit de
deur open naar meer meisjes, want daar heb-
ben we er veel te weinig van. Uiteraard wen-
sen we alle in de komende competitie uitko-
mende jeugdleden heel veel succes toe,
waarbij we Coline en Merle Rhebergen een
extra steuntje in de rug willen geven. Zij gaan
debuteren en wensen hen dan ook extra veel
succes toe!

De jeugdcommissie

Team 1 - 1e klasse
Bram Ebskamp
Max Ebskamp
Emmy Pater
Guido van Zwieten

Team 2 - 3e klasse
Siebe Fettelaar
Guus Schutte
Nicky Grootjans

Team 3 - 5e klasse
Maurice Wissink
Jochem Beyer
Freek Jansen

Team 4 - 5e klasse
Jos Goossens
Rick Leussink
Sander Huting
Marten Knot

Team 5 - Welpen-klasse
Arie Goossens
Coline Rhebergen
Merle Rhebergen

Team-indelingen

Het is al een beetje oud nieuws maar wat
nog niet in ons clubblad heeft gestaan is

dat Wim Voelman het jeugdwedstrijd-
secretariaat heeft overgenomen van Jaantje
Fleming. Het is tijdelijk, na de voorjaars-
competitie moeten we op zoek naar een de-
finitieve oplossing. Dus als er een lid of een
ouder is die wel iets voor de jeugd wil doen,
hier ligt een kans en wij zijn er enorm mee
geholpen. En aan die jeugdleden,waarvan de
ouders dit clubblad niet lezen, vraag jullie
ouders eens  of dit misschien iets voor hun
is. Er gaat wel wat tijd inzitten maar is best
leuk om te doen. En dan nog een wijziging,
Bram Ebskamp heeft de jeugdcommissie
weer verlaten, het werd hem naast de studie
en de trainingen iets te veel van het goede.
We danken Bram voor zijn inzet en hopen
dat de nieuwe wedstrijdsecretaris op dit stukje
zal reageren en dan vroegtijdig ingewerkt kan
worden als jeugdcommissielid en als
wedstrijdsecretaris.

De jeugdcommissie

Clubkampioenschap

Wedstrijdsecretaris

De clubkampioenschappen voor de jeugd
wordt gespeeld op zaterdag 12 januari

2002. We denken dit te kunnen organiseren
op de 7 tafels waarover we kunnen beschik-
ken in de oude speelzaal. Na afloop gaan we
met ons allen gourmetten.
Het is de bedoeling dat we er een leuke hap-
pening van maken en verwachten dan ook
dat alle jeugdleden hiervoor inschrijven. Het
inschrijfformulier hangt inmiddels in de hal.
We maken verschillende klassen voor speel-
sterktes en daarnaast is er ook een klasse
waarin iedereen tegen elkaar kan spelen. De
laatste jaren doen we dit zo en iedereen heeft
na afloop een leuke dag gehad. Dus aarzel
niet en schrijf je in, er is geen inschrijfgeld.

De jeugdcommissie
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De twee kanten van...

De meest genoemde favoriete jeugdspeler komt deze maand aan het woord. Guido van
Zwieten, een van de meest enthousiaste jeugdleden van dit moment, wilde wel meewerken

aan dit interview, zodat wij nog meer van hem te weten kunnen komen...

Naam : Guido Toine van Zwieten
Adres : Daslook 40
Postcode en woonplaats : 7242 MD Lochem

Geboortedatum : 12-06-1989
Schoenmaat : Mmmh, 39 of zo
Huisgenoten : Pa (Bert) en Ma (Lianne), broertje Ralph en broer Koen
Huisdieren : Ja, een vogel. Ik weet alleen niet of het nu een kanarie of

een parkiet is. Hij heet in ieder geval Tweety
Burgerlijke staat : Nee (nu niet meer verliefd)
Lid sinds : 3 jaar of zo
Hobby’s : Ping-pong, tafeltennis en de computer
Favoriete computerspel : GTA (schietspel, een beetje raar spel)
Favoriete speler : FRANS HELMICH
Favoriete speelster : Emmy Pater
Favoriete jeugdspeler : Bram Ebskamp (die kan lekker een beetje prutsen van

achter de tafel)
Beste Internetsite : www.gratiz.nl
Mooiste film : Een basketbalfilm (the fifth men of zo)
Wil later worden : Hotelmanager
School : Isedoorncollege mavo/havo
Favoriete schrijver : Carruy Slee en Theo Hoogstraten
Beste karaktereigenschap : Enthousiast
Slechtste karaktertrek : Snel geirriteerd
Lekkerste eten : Lasagne
Niet te eten : Witte kool/spitskool/chinese kool
Beste uitgaansgelegenheid : Tafeltennishal
Voorkeursdrank : Dropshot
Afkeursdrank : Alles is wel te drinken
Mogen me wakker maken : Voor tafeltennis!!!
Kijkt graag naar : Tafeltennis van Frans Helmich
Heeft een hekel aan : Irritante broertjes
Ambities op tafeltennisgebied : Kampioen worden in de eerste klasse, daarna zien we

wel verder
De wereld over 100 jaar : Een grote platte vlakte
Wens/Droom : Goed door het leven gaan
Wijze raad : Eerst tot 10 tellen... als je heel erg kwaad bent
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“Toekomst Moppers”

Twee zwervers lopen op een stuk land van
een boer. Op een gegeven moment komen
ze een put tegen. Allebei buigen ze over de
rand heen en kijken hoe diep de put is. Ze
zien de bodem echter niet! Ze pakken een
tak en gooien hem in de put. Weer kijken en
luisteren ze, maar weer gebeurt er niks. Ook
nadat ze er een baksteen in gegooid hebben,
horen en zien ze niks. Ze snappen er niks
van. Iets verder van de put zien ze een grote
spoorbiels liggen. Met z'n tweeën pakken ze
de biels op en gooien 'm in de put. Weer bui-
gen ze over de put, luisteren en kijken maar
weer niks...!
Niet lang daarna komt er een geit aangehold
en springt zo de put in. Ze snappen er niks
van. Iets verderop zien ze een boerderij en
lopen er naar toe om de boer het een en an-
der uit te laten leggen. Als ze het erf oplopen
zien ze de boer al staan. "Hé boerke: daar op
het land kwamen we net een put tegen......"
Ja die is diep hé," zegt de boer.
"Ja," zeggen de zwervers, "maar dat niet al-
leen, we zagen je geit ook nog in die put sprin-
gen!"
"Dat kan helemaal niet", zegt de boer, "die
heb ik vastgebonden aan een
spoorbiels...............!"

Komt een vent in het cafe, hij bestelt een pilsje
en zegt: "het stinkt hier naar schijt". Dus hij
vertrekt. Komt een andere vent binnen, be-
stelt ook een pilsje en zegt ook: "het stinkt
hier naar schijt" Dus hij vertrekt ook. De baas
vindt dit niet zo leuk dus gaat naar de buurt-
super en koopt een busje dennegeur. Komt
een andere vent binnen,bestelt ook een pilsje
en zegt: "het ruikt hier net alsof er iemand in
het bos heeft zitten schijten."

Twee Belgen, Sjefke en Oebele, zitten samen
in de auto. "Awél," zegt Sjefke op een gege-
ven moment; "Zoude gij ook even kunnen kij-
ken of mijn knipperlicht het wel doet?"
Oebele draait het raampje open, gaat naar
buiten hangen en roept: "Ja, nee, ja, nee, ja,
nee..."

Komt een man in de dierentuin bij de apen,
ziet hij daar een grote gorilla in een kooi met
daarop een bordje: “Aanraken op eigen risico”.
Die man toch wel nieuwsgierig, steekt voor-
zichtig zijn vinger door de tralies en raakt hem
aan. Staat opeens die gorilla op, buigt de tra-
lies en gaat die man achterna. De man vlucht
uit de dierentuin, springt in zijn auto, maar de
aap blijft hem achtervolgen. De man zwemt
het kanaal over, springt op een motor, rijdt naar
het vliegveld, pakt het vliegtuig naar een ver
land, nog steeds wordt hij achtervolgd door
de aap. De man zet het op een lopen, maar
de aap blijft hem achtervolgen. Na 3 uur ge-
lopen te hebben stort de man van vermoeid-
heid neer en denkt: “Dit was het dan, ik ga
dood”. Staat de aap voor hem steekt zijn vin-
ger uit en zegt: “Tikkie, jij bent hem”.

Twee vrienden tegen elkaar:
"Ik ga een geit kopen!"
" Een geit kopen? Waar moet je dat beest
dan laten, je woont op een flat!"
"Nou in de zomer dan zet ik dat beest op het
balkon."
"En in de winter dan?"
"Dan laat ik hem gewoon binnen."
" En die stank dan ?"
" Oh, daar moet die geit maar aan wennen!"

Een dame komt een kledingzaak binnen en
vraagt:
"Mag ik die mooie jurk in de etalage passen?"
Zegt de verkoper: "Natuurlijk, maar we heb-
ben ook pashokjes hoor."

Vader voert de vissen in het aquarium. Kleine
Geertje staat te kijken. “Wat geeft u ze eigen-
lijk?” vraagt hij. “Watervlooien, antwoordt va-
der. “Dan bent u een dierenbeul”, roept Geer-
tje boos. “Vissen kunnen zich toch niet krab-
ben!”

Marcel Snijder
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Wedstrijdverslagen

Veluwe 1 - De Toekomst 1 1-9 13-10

Wij, team 1 moesten vandaag 13 oktober
2001 spelen tegen de Veluwe 1. Wij hebben
gewonnen met 1-9.
Guido 3, Bram 3 en Max 2 en het dubbel met
Bram en Max.

De groeten van Bram, Max en Guido

De Toekomst 2 - DSC 1 7-3 13-10

Guus & Emmy schrijven dit met z'n tweeën
omdat Johannes er vandoor is gegaan, hij
heeft er 1 verloren, dus geen 100% meer.
Emmy heeft er 3 gewonnen.
Guus heeft er 1 gewonnen.
De tegenstanders hebben nu geen 100%
meer. Doei,

Emmy, Guus en Johannes

De Toekomst 3 - Ugchelen 9 6-4 13-10

We hebben gewonnen met 6-4. Lekker puh!!
Want Nick maakte een hele hele hele goeie
smash en Jochem ook en ook Maurice en
wie nog meer….eh….eh…ja niemand. Als we
zouden winnen mochten we van Marieke iets
uit de kast kiezen en toen mocht het niet meer.

Nicky, Maurice en Jochem

De Toekomst 1 - De Veluwe 1  10-0 17-11

Wij, team 1, moesten vandaag spelen tegen
de Veluwe 1. We hebben er 21/

2
 uur over ge-

daan om ze met 10-0 te verslaan. Koma zegt
dat het knudde was en wij waren het daar
natuurlijk mee eens.
Want de tegenstander was echt slecht, zij
dachten daar anders over, zij dachten dat ze
geweldig waren en daarom gingen ze op el-
kaar schelden als ze een domme fout maak-
ten en dat deden ze keer op keer. Zodat wij er
chagrijnig van werden, je hoefde alleen maar
met zijspin te serveren en de bal ging weer
over de tafel heen, van rally's hadden ze nog
nooit gehoord!

De groeten van Guido, Max en Bram

De Toekomst 1 - Ugchelen 1 8-2 24-11

Wij, Bram, Max en Guido moesten spelen
tegen Uchelen 1.  Bram en Max kwamen te
laat omdat Uchelen de vorige keer lullig deed
wilden we ze even terug pakken. We hebben
met 8-2 gewonnen. Bram 3, Max 2 en Guido
ook 2.
De mazzel,

                  Guido, Max en Bram

De Toekomst 2 - Olst 2 8-2 24-11

Wij (Guus, Johannes en Emmy) hebben 24
november tegen Olst gespeeld.
Johannes zat in een dipje en verloor er één,
waar Johannes van verloor won Guus van.
Guus won er twee.
Emmy won er drie.
Johannes en Emmy dubbelden en wonnen.
Einduitslag: 8-2.

Groetjes van Emmy, Hannes en Guus

De Toekomst 3 - Gelvandria 5  2-8 24-11

Wij hebben verloren en dat is niet leuk. Ver-
keerd geschreven door Nick, Jochem en
Maurice

Wijk 16 4 - De Toekomst 4  0 - 5 24-11

Wij kwamen
Wij zagen
Wij overwonnen

Groetjes Kampioenen Welpen A

De Toekomst 5 -Gelvandria 2-3 24-11

We kwamen in een drukke hal, we kleden ons
om en we gingen inspelen. Al gauw kwamen
de tegenstanders en we verloren met 3-2
maar toch waren toch kampioen maar nu
stoppen met schrijven want we moeten op
de foto.

Doeg, groetjes van Siebe en Sander
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Volgende maand verwacht...

n Een reisverslag uit 1953

n Diverse gevonden voorwerpen

n Verslag kaartavond

n Verslag nieuwjaarsreceptie

n Teamindeling senioren

n Verslag van het scholierentoernooi

n Wellicht staat uw stukje in het volgende clubblad?
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