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Redactioneel

Het jaar 2002 is nog maar net begonnen
of de eerste Toekomst Meppers is al-

weer uit. De redactie wil het jaar 2002, waarin
onze vereniging 50 jaar bestaat, uiteraard
goed beginnen.

Het jubileumjaar brengt zoals u wellicht al weet
ook een jubileumboek met zich mee. De re-
dactie is hier in samenwerking met de
jubileumcommissie volop mee bezig. De eer-
ste stukken zijn al enige tijd binnen, maar wij
wachten nog steeds met smart op veel copy.
Hiervoor zijn door de jublieumcommissie al
diverse personen benaderd. Al met al wordt
het nog een heel karwei om alles tijdig af te
krijgen. In een later stadium zullen wij u ver-
der inlichten.

De euro heeft inmiddels zijn intrede gedaan.
Ook in dit clubblad en binnen onze vereni-
ging ziet men de euro al overal. Verderop in
het clubblad bijvoorbeeld de nieuwe barprijzen
in euro’s (zie pagina 11). De redactie heeft
daarnaast ook nog diverse documenten van
de vereniging moeten aanpassen vanwege
de euro, zoals de inschrijfformulieren.

Dan nu over tot de inhoud van deze Toekomst
Meppers. Vorige maand moest u het stellen
zonder een “Adverteerder in de schijnwerper”
en ook deze maand is dat door omstandig-
heden het geval. Het “Heuksken van Hendrik
Jan” is daarentegen wel weer van de partij.
Verder ook de beloofde team-indelingen van
de senioren, een verslag van de kaartavond
en een verslag van het scholierentoernooi.
Deze laatste twee evenementen vonden bei-
den eind december, vlak na het uitkomen van
het vorige clubblad, plaats.
Deze maand overigens ook een stukje ge-
schiedenis van De Toekomst (zie pagina 25).
Te uitgebreid voor het jubileumboek, maar ook
te zonde om niet te gebruiken.

Ook dit jaar veel leesplezier toegewenst!

Jochem Veldmaat
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Het nieuwe jaar is alweer een aantal da-
gen oud, de nieuwjaarsrecepties zijn voor

de meeste van ons alweer achter de rug. De
dagelijkse sfeer is weer opgepakt. De feest-
kleding is opgeborgen in de kast en er moet
weer gewerkt worden. Toch willen wij niet
voorbijgaan aan het feit, dat het afgelopen jaar
voor vele mensen, waaronder ook een aan-
tal van onze club, een rampjaar was. Wij ho-
pen dat voor hen, toch dat lichtpuntje wat af-
gelopen kerst in onze boom haar licht liet
schijnen, ook  blijft branden voor hen die het
met de feestdagen misschien niet eens aan-
gehad hebben en het erg moeilijk hadden. Wij
als bestuur wensen dat deze mensen onder
ons hun weg in die dagelijkse sfeer weer te-
rug kunnen vinden, en deze wens gaat met
heel veel sterkte gepaard.

Het is duidelijk te zien dat de  nieuwbouw van
onze accommodatie al in een vergevorderd
stadium is. Toch moet er nog wel het één en
ander gebeuren, waarvoor wij nog een aan-
tal helpende handen nodig hebben. Daarom
bij deze nog weer even de oproep, voor vrij-
willigers, en dan in de breedste zin van het
hele tafeltennisgebeuren.

Het komende jaar is het bestuur van plan een
aantal leden van de commissies die wij ken-
nen uit te nodigen voor een gesprek. Voor het
eerste gesprek is de jeugdcommissie uitge-
nodigd. De bedoeling is dat wij als bestuur
een inzicht krijgen van:

a. taken/taakverdeling
b. functioneren
c. eventuele problemen
d. doelstelling.

De commissies krijgen, voor ze aan de beurt
zijn een officiële uitnodiging.

Als bestuur spreken wij de wens uit dat het
jaar 2002 met het jubileum en de heropening
van onze hal in het zicht, een heel bijzonder,
feestelijk en sportief jaar mag worden.

Claske Harmsen

Van het bestuur

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

Januari 2002:

Di 01 januari Invoering nieuw puntensysteem bij de landelijke teams,
hoofdklasse van de afdeling Oost en alle nationale evenementen

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

Za 12 januari Clubkampioenschappen jeugd
Zo 13 januari Clubkampioenschappen senioren deze is uitgesteld

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

Za 26 januari 1e competitieronde landelijk

Februari 2002:

Za 03 februari 2e competitieronde landelijk
Zo 03 februari Nationale JeugdMeerKampen (NJMK) 1/

8
 finales

(te Kudelstaat en te De Kwakel)

Za 09 februari Europese Top 12 (Rotterdam)
Zo 10 februari Europese Top 12 (Rotterdam)

Za 16 februari Kolenkittoernooi te Rotterdam (jeugd)
Za 16 februari Nederlanse kampioenschappen B/C (senioren)
Zo 17 februari NK A- kwalificatie (senioren)

Za 23 februari 3e competitieronde landelijk
Za 23 februari C-jeugdranglijsttoernooi (Nijmegen)
Zo 24 februari B-jeugdranglijsttoernooi (Nijmegen)

Copy voor het clubblad
voor de 20 ste van de

maand inleveren!

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

toekomst@bigfoot.com

url:

e-mail:

Het jaar 2001 is inmiddels alweer afgeslo-
ten. Voor de website was het een rede-

lijk goed jaar. Zo hadden we bijvoorbeeld de
20.000e bezoeker op onze website. Daar-
naast heeft de website ook wel een flinke dip
ondervonden, dit onder andere door mijn
ziekte. Vol goede moed gaan we echter weer
een nieuw jaar tegemoet. Het jubileumjaar
welteverstaan!!!

Team-indelingen
Zoals altijd vindt u het laatste nieuws altijd
terug op de website. Ook ditmaal met de
team-indelingen was dat het geval. Ze waren
nog maar nauwelijks officieel bekend of ze
stonden al online. De (voorlopige) team-
indelingen staan dus al enige tijd op de
website. Zodra ze definitief zijn, zal dat ook
op de website vermeld worden.
Deze voorlopige team-indelingen staan ove-
rigens ook op pagina 35 in dit clubblad.

Competitie-indelingen
Zoals elk seizoen wordt ook aanstaand sei-
zoen met de voorjaarscompetitie weer ge-
tracht alle competitie gegevens zo up-to-date
mogelijk op de website te laten verschijnen.
Inmiddels staan de voorlopige landelijke
poule-indelingen met het voorlopige speel-
schema al geheel op de website. De poules
van de regiocompetitie zijn nog niet bekend,
maar zullen zo snel mogelijk na het bekend
worden hiervan op de website worden gezet.

Scholierentoernooi
Eind december werd weer het jaarlijkse
scholierentoernooi in onze sporthal gehou-
den. De redactie was ook weer van de partij
om foto’s te maken, maar uiteraard ook om

mee te helpen. Een kort verslag (inclusief de
eindstanden) en enkele foto’s, verscheen nog
dezelfde dag op de website.
De redactie heeft dit ook allemaal naar de lo-
kale pers gestuurd, zodat u en vele anderen
het ook kunnen lezen. Het artikel heeft o.a. in
het Gelders Dagblad en op Lokaalplus ge-
staan. Deze krantenknipsels vindt u uiteraard
ook weer terug op onze website.

Barrooster
Al jaar en dag hangt altijd het barrooster op
een keukenkastje in de keuken van onze
sporthal. Inmiddels ook alweer een jaar of
twee staat het barrooster op de website.
Sinds kort plaatst de redactie het barrooster
ook maandelijks in het clubblad. Genoeg
plaatsen dus waar u kunt zien wie er wan-
neer bardienst heeft.

Nieuws en foto’s van de verbouwing
Regelmatig verschijnen er foto’s en nieuws-
berichten over de verbouwing op de website.
De verbouwing nadert nu bijna zijn eind zo-
als u allen wellicht al gezien heeft, maar nog
steeds valt er genoeg te melden en/of te fo-
tograferen. Bezoek de website dus regelma-
tig om op de hoogte te blijven!

Internet-pc in de kantine
Door de verbouwing is het lange tijd helaas
niet mogelijk geweest om de website in de
kantine te bekijken. Binnenkort zal de redac-
tie de internet-pc weer terugplaatsen in kan-
tine nabij het nieuwe redactiehok. U kunt de
website dan weer op uw gemak bekijken.

Jochem Veldmaat
webmaster

Het laatste nieuws altijd op de website
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Heuksken van Hendrik Jan

As ik dit schrieve zit ut joar der alweer
bienoa op. Dit joar zal de  gescheidenis

in goan as ut jaor woarin alles anders word’n.

De terroristische aanslagen in New York heb
een plaatse kregen in de gescheidenisbeuke.
11 September zal veur altied in onze herin-
nering blieven.

De kasdage stoat weer veur de deure en de
kalkoenen en kippen hebben de weg noar
onze huuskamers weer e vonden. Wat der
allemoale noar binnen e warkt wort dat grenst
an ut ongeleuvige.
Ut hele joar bunt de meeste vrouwleu met eur
gewicht bezig, mar zo gauw de kasdage veur
de deure stoat zet ze alle principes
oaverboard.

Um een paar dage en 50 oliebollen later
plechtig te beloaven dat ze an de lijn goat doan.
Nee, dan bunt de meeste keals heel anders.
Die vret en zoept ut hele joar zo’n betjen deur
um an ut end van ut jaor tegen de vrouw te
zeggen dat ze toch mor us een klein betjen
hendig an mot doan.

Ut toafeltennissen zit in Lochem duudeluk in
de lift. Woar andere verenigingen met dalende

ledencijfers te maken hebt, bleuit onze vere-
niging as nooit te veuren.
Een prachtige accommodatie is der inmid-
dels uut de grond gestampt.
Zo mooi dat de N.T.T.B  der mor meteen een
C-status an e geven hef. Een  warkeluk ge-
weldige prestatie van onze vereniging en
iederene den een steentje hef bie e dragen
wil ik vanuut Reurle verschrikkeluk bedanken
en feliciteren met dit geweldige resultaat.

Hoe is ut ons e goane in de competitie. Be-
vredigend zol ik ut willen neumen um dat wie
twee keer op de tweede plaatse eindigd bunt.
Teleurstellend, umdat wie twee keer halver-
wege nog zo’n betjen boavenan stonden en
dat wie dat in de tweede helfte neet af heb
kunnen maken. Ie zollen ut een Feyenoord-
syndroom kunnen neumen.

Wat kan ik verder nog lullen oaver onze vere-
niging of oaver ons. Eigeluk niks meer. Ik wil
dan ok vanaf disse plaatse iederene een heel
veurspoedig jaor toe wensen. Op het spor-
tieve, mor ok op het persoonlukke vlak. En
wat ut allerbelangrijkste is. Blief gezond.

Groeten van HJ ut Reurle

P.S.  Ok de groeten van Reint en Joop en
natuurluk van HJ ziene vrouwe, mor dat sprekt
vanzelf.
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Wist u dat...

Lady's fun naar Annie Cactus is geweest in Ruurlo.
ze hierna gezellig hebben gegourmet in de hal.

Lienke, Ria Scheggertman en Toos in de organisatie zaten.
de telefoonrekening van deze dames hierdoor behoorlijk opliep.

Lienke op de dag zelf aardig in tijdnood kwam.
Toos haar reddende engel was en de taxi voorreed.
Lienke, Toos hier dankbaar voor was.

het wachten deze middag op Iet was.
we om half drie in Ruurlo moesten zijn en Iet dacht om half drie bij de hal.
Annie Cactus er gelukkig geen problemen van maakte.
Iet dit nog wel even een paar keer moest aanhoren.

Lettie van Driest er ook gezellig bij was.
Bep zoals ieder jaar afwezig was en mevrouw Letty.

Ria Scheggertman een heerlijke salade had gemaakt.
Toos zich had ontfermd over een verse fruitsalade, die ook nog aardig was gelukt.

toen de dames naar huis gingen, de ramen van de auto's bevroren waren
Toos, Bep om een krabber vroeg en zij gelijk de ramen maar ging schoonmaken.
dat toch wel attent was van die Bep; had ze soms wat goed te maken?

Annie Gr. Lipman is uitgenodigd voor de nieuwjaarsreceptie in de schouwburg, ter ere van
het jaar van de vrijwilligers/sters.
ze ook nog in de Extra Nieuws komt.
Annie dus een beroemdheid wordt in Lochem.

Alwin Lankhof een geboren toneelspeler is.
hij tijdens het Kerstspel op Anke Marjolein zijn rol heel goed speelde.
Christa Smit in het koor meezong en Darjan Wamelink wat voordroeg.
zij dit ook voortreffelijk deden.

Cato en Toos Kerstbakjes gingen halen voor Anke Marjolein.
er daar dames aan het bloemschikken waren en er hun uiterste best voor deden, om er iets
moois van te maken.
Cato toen heel tactisch zei, dat ze de vaasjes waarop de stukjes werden gemaakt heel mooi
vond.
ze er toen maar snel achteraan zei, dat de dames ook erg hun best deden.
het gezicht van Cato toen wel op een rode kerstbal leek.

Bep en Toos

•
•

•
•

•
•
•

•
•
•
•

•
•

•
•

•
•
•

•

•
•

•
•
•
•

•
•

•

•
•



Toekomst Meppers januari 2002

10

Verslag kaartavond

Toevallig was ik een weekendje in Lochem en ik denk van laten we een avondje gaan tafelten-
nissen bij de Toekomst. Zo gezegd en gedaan. Kom ik bij de hal aan, is er een gezellige

drukte en ik vraag aan Koma van: "Wat is hiero aan de hand"? Blijk er een kaartavond te zijn.
Klaverjassen en Jokeren. Goh wat jammer dat ik dat niet wist. Had ik mezelf wel opgegeven en
ik vraag dus of er een plekje over is, maar helaas. Alle tafels waren vol. Dus heb mezelf maar
omgekleed en ben gaan spelen. Komt Koma de hal ingestormd of ik nog interesse heb om mee
te doen, want er kwam één persoon tekort. Ik schuif bij de klaverjassers aan. De eerste ronde
mag ik met Mirko spelen en we winnen met duidelijke cijfers. De succesrace was ingezet. Aan
het eind van de avond bleek dat ik de eerste prijs had gewonnen.

Bij de jokeraars was het met de belangstelling wat minder. Er waren maar twee tafels.

Eindstand Klaverjassen: Eindstand Jokeren:
  1) Henk Franssen 1) Steven Stegeman
  2) Freddy Moespot 2) Atty Vels
  3) Mirko Egbers 3) Adrie Voshart
  4) Jan Wissink 4) Irma van de Pangaart
  5) Gerrit Voshart 5) Gerrie Vels
  6) Jeanet Boesveld 6) Johan van de Pangaart
  7) Hennie Vels
  8) Jan Koeslag
  9) Dick Boesveld
10) Albert Enterman
11) Adrie Fleming
12) Hans van der Lande

Ook was er weer het spelletje van "Raden maar".  Ditmaal kon er gegokt worden naar het aantal
borrelnootjes in een glazenpot. De gelukkige winnaar is Gerrit Voshart geworden. Hij zat er
maar 4 nootjes vandaan.

Hierbij wil ik de organisatie van harte bedanken voor het organiseren. En de beide heren achter
de bar.

Henk Franssen
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Eind december 2001 was ik in de hal en hoorde ik dat de nieuwe euro-prijzen voor de bar
bekend waren. Het bestuur had hier na overleg met de barcommissie toe besloten. Aange-

zien iedereen er mee te maken krijgt, vroeg ik om toestemming om dit alles in ons clubblad te
mogen zetten. Aangezien u dit nu leest, kunt u dus nagaan dat het antwoord positief was.

Hieronder staat de lijst met daarachter de oude gulden-prijzen, de omgerekende oude euro-prijs
en de nieuwe euro-prijs. Zoals men kan zien hebben er diverse prijswijzigingen plaatsgevon-
den. Allereerst zijn alle bedragen afgerond tot “mooie” prijzen; dit zowel omhoog als omlaag.
Daarnaast hebben er enkele prijsstijgingen voor de inkoop plaatsgevonden en deze zijn ook
meteen verrekent.

Oud: Omgerekend: Nieuw:

Fris jeugd ƒ 1,00 � 0,45 � 0,50
Koffie / Thee ƒ 1,50 � 0,68 � 0,70
Fris ƒ 1,75 � 0,79 � 0,80
Jus d’orange / Rivella /
Appelsap / Chocomelk ƒ 2,00 � 0,91 � 1,00
CB / Bessen / Vieux / Jenever / Sherry / Wijn
Jagermeister / Berenburg / Appelkorn ƒ 2,50 � 1,13 � 1,20
Bier ƒ 2,00 � 0,91 � 1,00
Palm ƒ 2,50 � 1,13 � 1,20
Dextro / AA ƒ 2,25 � 1,02 � 1,10
Whiskey ƒ 4,50 � 2,04 � 2,00
Bacardi / Rum ƒ 4,00 � 1,82 � 1,80
Alcoholvrij bier ƒ 2,25 � 1,02 � 1,10

Viandel / Kroket / Frikandel ƒ 1,75 � 0,79 � 0,80
Gehakt ƒ 2,50 � 1,13 � 1,20
Tosti ƒ 2,25 � 1,02 � 1,00
Broodje ƒ 1,00 � 0,45 � 0,50

Chips ƒ 1,00 � 0,45 � 0,50
Mars / Bounty / Twix / Snickers / M&M ƒ 1,25 � 0,57 � 0,60

(prijswijzigingen en type-fouten voorbehouden)

Om het de barmedewerkers ook allemaal wat makkelijker te maken, heb ik na overleg met Jan
Bouwmeester ook nieuwe barbriefjes gemaakt. Deze zijn nu o.a. ook voorzien van euro’s. Daar-
naast is ook de weekstaat vernieuwd. Deze is nu ook voorzien van euro’s en is hopelijk nu ook
begrijpelijker voor de barmedewerker. Het prijzenbord achter de bar is door Jan Bouwmeester
al voorzien van de nieuwe euro-prijzen.

Denkt u eraan dat het vanaf 4 januari 2002, en dus ook op de nieuwjaarsreceptie, alleen nog
mogelijk is om met euro’s te betalen in de kantine!

Jochem Veldmaat
m.m.v. Jan Bouwmeester

Nieuwe barprijzen in euro’s
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Gevonden

Normaal gesproken ruimen we het aan het
eind van het seizoen op, zoals ook deze

keer. De gevonden voorwerpen kunnen elke
woensdagavond na 20:00 uur afgehaald wor-
den na betaling van 1 euro voor de jeugdpot.

Ben je iets kwijt: wees er dan wel snel bij,
want anders gaan deze spullen naar de
kringloopwinkel.

De gevonden kledingstukken:

Sportschoenen kleur: zwart
merk: Umbro maat: 42

Trainingsbroek kleur: zwart
maat 140

Trainingsbroek kleur: zwart
merk: Yellobird maat: L

Trainingsjack L.T.T.C. maat:  XXS

Sportbroek kleur:  blauw/beige
merk:SHIWI maat: L

Sportbroek kleur blauw/beige
merk:Heres Tere maat 176

Sportbroek kleur beige
merk: LTG maat: onbekend

Shirt Wijk16 Deventer
kleur: groen

Shirt merk: Tendo
kleur: grijs maat: 140

Shirt merk: Carcia maat: XL
kleur: grijs- beige gestreept

Shirt maat: XL
kleur: grijs met bruin

Trui merk: Lyle en Scott
maat: M kleur: bruin

Trui maat: M kleur: lichtblauw
met opdruk Triton

Jasje merk: Biwang
maat: L kleur: rood

Bep Fisscher & Liesbeth Kok

Van het bestuur (2)

Er is al het één en ander van de bestuurs-
tafel gekomen, maar hier volgt nog een

extraatje.

Met ingang van de euro munt gaat de kilome-
ter vergoeding van ƒ 0,35 naar � 0,16.

Onze vereniging heeft de definitieve bevesti-
ging ontvangen van het NOC*NSF, dat aan
onze hal de C-status is toegekend.
Dit betekent, dat wij in de toekomst interlands
en grote nationale wedstrijden toegewezen
kunnen krijgen onder auspiciën van de
N.T.T.B..
Met de verleende subsidie van de NOC*NSF
wordt ondermeer de speelzaal aangepast
(verlichting en speciale vloer).
Onze club is vanaf heden een definitief bol-
werk in de Nederlandse tafeltenniswereld
geworden.
Een nagestreefd doel is bereikt, waarop wij
als vereniging trots kunnen zijn.
Het bestuur wacht de toekomstige ontwikke-
ling met trots af.

Maar liefst 87 leerlingen meldden zich op 28
december j.l. voor het jaarlijks terugkerende
scholierentoernooi. De toernooileiding, be-
staande uit: Ellen Simmelink en Jochem Veld-
maat hebben het niet aanwezig kunnen zijn
van Albert ten Hoopen, op een prima wijze
opgevangen.
Richard Otten reikte de prijzen uit en ieder-
een ging met een herinneringsoorkonde naar
huis, geheel verzorgd door Marcel Snijder.
Al met al een dag waarop wij onze sport heb-
ben kunnen promoten en hopelijk melden zich
hierdoor nieuwe jeugdleden aan.

Henk Emsbroek
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Tafeltennis-poëzie

Tafeltennis is "eren"

Kwestie van concentreren,
goed je tegenstander observeren,

en dan prakkiseren,
hoe je gaat serveren,

om vervolgens de return te incasseren,
waardoor je moet anticiperen,

om de bal te controleren.

Kun je het weer presteren,
om te triomferen,

of moet je feliciteren
en het verlies accepteren?

Dan kun je je altijd nog amuseren,
door het spel te evalueren

en het allemaal te relativeren,
door het met het aangename te combineren

en alvast de volgende tegenstander te analyseren.
Misschien kun je er nog wat van leren!

Marcel Snijder

Najaar

Het najaar is weer aangebroken.
Het slechte weer, dat komt eraan.

Nu de warmte weer voorbij is,
Kunnen we er lekker tegenaan.

Trainingsspullen kunnen uit de kast.
Lekker sporten in de zaal.

Waar dankzij de verbouwing,
ruimte is voor allemaal

Het stof en ander ongenoegen
nemen we maar op de koop toe.

Het wordt een mooie hal.
Lekker groot, dus geen gedoe.

Na het sporten naar de kantine.
Een lekker pilsje of iets fris.

Bij De Toekomst moet je wezen,
daar waar het gezellig is.

Koma Hage
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Fusie afdeling Twente, IJsselstreek en Zwolle

Al geruime tijd is de NTTB  de organisatie
aan het aanpassen aan de huidige tijd

en omstandigheden. Een onderdeel daarvan
is het aantal afdelingen van de NTTB terug-
brengen van 21 naar 8 afdelingen. Diverse
afdelingen zijn al gefuseerd in het afgelopen
jaar of zullen in het komende jaar fuseren.

Het is de wens van de NTTB dat de afdelin-
gen Twente, IJsselstreek en Zwolle gaan fu-
seren. Binnen De Toekomst hebben volgens
mij nog maar weinig mensen hiervan ge-
hoord. Op 1 januari 2002 j.l. moest deze fu-
sie gerealiseerd zijn.
Verschillende werkgroepen, met leden uit de
drie afdelingen, zijn een hele tijd bezig ge-
weest met de voorbereidingen voor deze fu-
sie. Deze voorbereidingen hebben er toe ge-
leid dat er door de stuurgroep een fusieplan
opgesteld is. In het fusieplan staat een voor-
stel voor de invulling van de fusie.

Op 21 november 2001 heeft een Buitenge-
wone Algemene Ledenvergadering van de af-
deling IJsselstreek plaats gevonden. Tijdens
deze vergadering zijn de leden van de afde-
ling IJsselstreek akkoord gegaan met het op-
heffen van de afdeling IJsselstreek indien de
fusie door gaat.
Op 10 december 2001 vond de oprichtings-
vergadering van de nieuwe afdeling plaats,
waarbij tevens een nieuwe afdelingsbestuur
is gevormd. Het gehele bestuur van de “oude”
afdeling IJsselstreek is in z'n geheel afgetre-
den. Deze bestuursleden hebben geen van
allen zitting genomen in het bestuur van de
nieuwe afdeling.

De fusie is dus inmiddels al een feit. De naam
van de nieuwe afdeling is Afdeling Oost, of

voluit NTTB/Afdeling Oost. De namen van de
“oude” afdelingen Twente, IJsselstreek en
Zwolle zijn ook gewijzigd. Deze heten nu re-
gio Twente, regio IJsselstreek en regio Zwolle.
De nieuwe Afdeling Oost bestaat dus uit drie
regio’s.

Van de regio’s Twente en Zwolle zijn al ver-
schillende gegadigden om een functie in de
Afdeling Oost te bekleden. In de afdeling
IJsselstreek is dat jammer genoeg anders.
Hiervoor worden nog mensen gezocht.
Geïnteresseerden kunnen contact opnemen
met de voorzitter van het afdelingsbestuur
Hans Hollander, 074-2433783.

Een belangrijk onderdeel van de fusie is de
competitie. Per afdeling zal er een eigen com-
petitie gemaakt worden (zoals het nu dus ook
is). In eerste instantie zal er geen samenvoe-
ging van de competitie zijn, uiteraard met uit-
zondering van de Hoofdklasse zoals nu ook
al het geval is. In de toekomst kan het wel
voorkomen dat er in de 1e klasse wat gewij-
zigd gaat worden. Als bijvoorbeeld een vere-
niging uit de regio Zwolle in de competitie van
de regio IJsselstreek mee wil spelen kan dat
mogelijkerwijs in de toekomst gebeuren.

Waarom er binnen De Toekomst niet eerder
kenbaarheid van deze fusie is gemaakt is mij
niet duidelijk. De redactie had hier ook vrijwel
geen informatie over, dus zodoende heeft er
nog vrijwel niets hierover in het clubblad of
op de website gestaan. Hopelijk is iedereen
door middel van dit artikel enigszins op de
hoogte van de stand van zaken.

Jochem Veldmaat
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Afdeling Oost: Het afdelingsbestuur

Half november 2001 gaat bij mij onverwacht de (mobiele) telefoon. Een voor mij onbekend
persoon, Ron Adriaans, begint een heel verhaal over de fusie van de afdelingen Twente,

IJsselstreek en Zwolle af te steken. De beste man en overige betrokkenen blijken mij te kennen
van de website van onze vereniging (http://start.at/toekomst). Maar ja, wel meer mensen ken-
nen mij via mijn werkzaamheden op het internet.
Het doel van het geheel volgt dan ook al snel. Ik werd gevraagd of ik interesse had in een functie
in het nieuwe afdelingsbestuur. Het ging hier om de functie PR & Communicatie. Dit verraste
mij uiteraard zeer. In eerste instantie sprak de functie mij wel aan, maar om nu in het afdelings-
bestuur te gaan zitten......
Na een denkperiode van pakweg twee weken, waarin ik ook met het bestuur van De Toekomst
en enkele andere personen overleg gepleegd heb, heb ik toegezegd de functie te willen bekle-
den. Nadat ik het afgelopen jaar gestopt ben met de jeugdcommissie was ik sowieso al op zoek
naar iets anders, een nieuwe uitdaging. Ik denk, en diverse anderen ook, dat ik met deze uitda-
ging mijn functie zeer zeker gevonden heb.

Het nieuwe afdelingsbestuur bestaat uit een groep enthousiastelingen van verschillende leeftij-
den. Dit werd mij van te voren gegarandeerd en inmiddels is de eerste vergadering al geweest
en deel ik deze mening. Dit ook na diverse telefoongesprekken en ontelbare e-mail’s.
Momenteel wordt er hard gewerkt om alles tijdig en goed draaiend te krijgen, zodat o.a. de
voorjaarscompetitie vlekkeloos van start kan gaan. Niet alles kan uiteraard na zo’n fusie ineens
helemaal goed gaan, maar het ziet er allemaal nog steeds goed uit.

Het nieuwe afdelingsbestuur van de Afdeling Oost bestaat uit zeven functies in navolging van de
nieuwe opzet van de NTTB. Eén functie is op moment van schrijven nog vacant. Hieronder het
overzicht van de functies en de personen die de functie bekleden:

Voorzitter Hans Hollander 074-2433783
Secretaris Marleen van Ulsen-van de Vooren 0529-401805
Penningmeester vacant
Topsport Gerrit Schukkink 074-2772139
Breedtesport Jeroen Bokhorst 0525-685221
Algemeen organisatorisch Henk de Groot 053-4355038
PR & Communicatie Jochem Veldmaat 06-25173638

Eén van de taken die onder mijn functie valt is, hoe kan het haast ook anders, het coördineren
van de website voor de Afdeling Oost. Naar verwachting zal de website aan het begin van de
voorjaarscompetitie (gedeeltelijk) beschikbaar zijn. Naast algemene informatie, gegevens van
personen en (afdelings-)nieuws zullen ook de zaken rondom de competitie op de website ver-
schijnen (o.v.b.).

Jochem Veldmaat
Bestuurslid PR & Communicatie NTTB / Afdeling Oost
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Bij deze wil ik iedereen hartelijk bedanken
voor de belanstelling tijdens mijn ziekte.

Het was echt hartverwarmend zoals ieder-
een heeft meegeleefd. Het was voor mij een
grote steun. Bedankt!

Gerda Sprukkelhorst

BedankjeHoofdklasse

Het afgelopen seizoen speelden voor het
eerst twee teams van De Toekomst in

de Topklasse. De Topklasse is min of meer
de vervanger van de 4e divisie welke afge-
schaft is. Vooruitlopend op de fusie van de
afdelingen Twente, IJsselstreek en Zwolle
werd toen al de Topklasse gestart. Inmiddels
is de fusie, zoals u elders kunt lezen, gerea-
liseerd en blijft dus ook deze Topklasse be-
staan. Het afdelingsbestuur heeft echter be-
sloten de Topklasse te hernoemen naar de
“standaard naam”, welke overal in Nederland
gebruikt wordt. Vanaf aanstaand seizoen heet
het dan ook Hoofdklasse.

Nog een wijziging dit seizoen in de Hoofd-
klasse is de puntentelling. Net als in alle lan-
delijke divisies gaat ook de Hoofdklasse met
de nieuwe 11-punten-systeem werken. Wed-
strijden worden niet meer tot de 21 punten
gespeeld, maar tot de 11.

De Toekomst komt aankomend seizoen met
één team uit in deze Hoofdklasse, te weten
team 4 bestaande uit: Bennie Klein Teeselink,
Patrick van Laarhoven, Ronald Swaters en
Henk van Boxtel.

Jochem Veldmaat

Op vrijdagavond 4 januari 2002 vond de
nieuwjaarsreceptie plaats in de kantine

van onze sporthal. Het was te kort dag om
een verslag op te nemen in deze editie van
de Toekomst Meppers, aangezien deze de
volgende dag afgerond werd. Volgende
maand houdt u dus nog een verslag met fo-
to’s van ons tegoed.

Jochem Veldmaat

Nieuwjaarsreceptie

in de bestuurskamer ligt een prachtig groen/
beige handgeknoopt kleed. Het is van zui-

ver wol gemaakt. Helaas past het niet meer
in de nieuwe bestuurskamer; de kleuren wij-
ken ernstig af bij de kleur van de tegels.
Daarom is besloten het te koop aan te bie-
den. Misschien heeft u thuis een plekje waar
dit kleed veel beter tot zijn recht komt en kun-
nen wij u er een plezier mee doen.
Het kleed is te koop voor � 115,- en de op-
brengst is bestemd voor de recreantenpot.
Voor meer informatie: Iet Wissink, 0573-
252630.

Claske Harmsen

Te koop

Onlangs hebben er diverse activiteiten
plaatsgevonden, waarvan geen verslag

is ingeleverd bij de redactie. Het betreft hier
het verschijnen van twee zwarte pieten in de
hal (29 november), het Oliebollentoernooi (19
december) en de speciale kampioensfeest-
avond (29 december). Mensen die zich ge-
roepen voelen kunnen alsnog voor het vol-
gende clubblad een verslag inleveren.

De redactie

Missende verslagen
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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 0573-250684

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 0316-223582
H. Franssen 0573-250684
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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Jarigen Ledenmutaties

Nieuwe leden:

per 01-01-2002:

W.G. Kobes (Gert)
J.J. van Deinselaan 42
7602 VK Almelo
06-22850084
08-12-1973

C. van der Molen (Christiaan)
Graaf Hendiklaan 9
7242 CH Lochem
0573-258045
27-03-1992

Bedankt:

per 01-01-2002:

J. Huijbregts (Jenny)
Landsteinerweg 2
7242 HZ Lochem

Adreswijziging:

R.X.R. Beelen (Remy)
De Hooiberg 43
6942 MN Didam
0316-223582

W. Franssen (Wiebe)
Zwiepseweg 16
7241 GT Lochem
06-18546366

per 14-01-2002:
H. Franssen (Henk)
Nassaulaan 7
7242 CJ Lochem
0573-250684

Senioren:

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

Februari:

A. Lankhof 3-02
H. Wevers 3-02
J. Veldmaat 6-02
J. Zonneveld 7-02
J.J. Hoekzema 9-02
L. Ebskamp 11-02
E. Verhaagen 12-02
F. Hilst, van 13-02
H. Holtslag 15-02
M. Vruggink 15-02
G. Wissink-Tellinga 20-02
J.L. Lamers 21-02

Jeugd:

Januari:
M. Ebskamp 7-01

Februari:
-
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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.

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 (dins-

dag en donderdag) en de competitieavonden (maandag, vrijdag en zaterdag). De hal is echter
vaker open dan het barrooster doet vermoeden. Momenteel is de hal ook open op dinsdag-
morgen (Gerrie Vels draait dan normaliter de bardienst), woensdagavond (hier regelen de
recreanten onderling de barbediening), donderdagmorgen (één van de jazzgymdames zorgt
voor de barbezetting) en zaterdagmorgen, waarbij de jeugdcommissie zorgt voor de barbezetting.
Bij evenementen en toernooien zorgen de organisatoren in principe voor de barbezetting, dit in
overleg met de barcommissie. Ruilen van bardiensten kan in 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 maan-
dag en vrijdag en om 13:00 uur op zaterdagmiddag (LET OP: De aanvangstijden op de zater-
dag zijn gewijzigd!).

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

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

Februari
Di 05-02 W. Franssen
Do 07-02 R. Otten
Di 12-02 P. v/d Weerthof
Do 14-02 J. Fleming
Di 19-02 M. Fleming
Do 21-02 P. v Laarhoven
Di 26-02 A. ten Hoopen
Do 28-02 E. Simmelink

Februari

Aangezien de competitieschema’s nog niet
bekend zijn, is het niet mogelijk om een aan-
sluitend barrooster samen te stellen voor deze
maand. Degene die in deze maand bardienst
draaien worden tijdig door de barcommissie
ingelicht.

Mirko Egbers
m.m.v. Jan Bouwmeester
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De twee kanten van...

Deze maand een speler uit het vierde seniorenteam. Hij werd afgelopen competitie kam-
pioen in de 1e klasse en na een gewonnen promotiewedstijd tegen De Brug 3, maakt deze

persoon samen met zijn teamgenoten opwachting in de Hoofdklasse van Afdeling Oost.

Naam : Berend Jan Gerrit Klein Teeselink
Roepnaam : Bennie
Adres : Gorsselse Enkweg 1
Postcode en woonplaats : 7213 LM Gorssel
Geboortedatum : 28-06-1961
Lid sinds : 1986 (+/- 15 jaar)
Burgerlijke staat : Getrouwd met Gerda Peters
Beroep : Aannemer
Beroep van mijn vrouw : Boer
Huisgenoten : 1 dochter van 15 (Wilja) + mijn vrouw (Gerda)
Schoenmaat : 46 - 47 (de laatste is beter, dat knelt niet zo)
Opleiding : Lagere school, LTS (Goor), MTS bouwkunde (Hengelo)

  en een avondstudie Aannemersdiploma
Hobby’s : Tafeltennis en meubeltjes maken
Favoriete meubelstuk : Een mooie kast, in overleg met de klant
Huisdieren : Een hond (Jack), een ouwe poes (Henriëtte), een hoop

  koeien, een maffe pauw en een haan zonder kip (de kip
  heeft het loodje gelegd toen de haan erop wilde springen)

Favoriete speler : Al mijn teamgenoten (Ronald, Patrick en Henk)
Favoriete speelster : Marlies Fleming
Ambities op tafeltennisgebied : Lekker spelen en veel winnen (dat is het leukste)
Wat vind je van De Toekomst : Gezellige club, want er zijn veel mensen die je al jaren kent
Lekkerste gerecht om te bereiden : Lasagne en een schotel met witte kool en gehakt
Lekkerste eten : Gewoon een heel groot stuk vlees en een heleboel hutspot
Niet te eten : Kruudmoes
Voorkeursdrank : Bier
Afkeursdrank : Whisky
Beste uitgaansgelegenheid : (vroeger) Dieka v/d Kruusweg

  (nu) Concert van Normaal in Toldijk
Slechtste uitgaansgelegenheid : Bint er nie!!
Mogen me wakker maken voor : Vakantie naar een tropisch eiland
Beste karaktereigenschap : Doorzettingsvermogen (‘t begin van alles)
Slechtste karaktereigenschap : Soms donders hellig... (opgefokt!!!)
Kijkt graag naar : Televisie
Heeft een hekel aan : Gedram er um hen (onnodig commentaar over bijzaken)
Mooiste film : Once upon a time in the West
Slechtste film : Nooit gezien...., want die kijk ik nooit af.....
Favoriete website : Ik heb geen internet!
Ambities : Doorgaan waar ik mee bezig ben (Ajt Vedan)
De wereld over 100 jaar : Een wereld zonder Bin Laden en ook zonder Saddam
Wens/Droom : Gezond te blijven
Wijze raad : Durf je eigen kwaliteiten te benutten en doe de dingen die

  je wilt doen (geen dingen die moeten)
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L .T .T .C . “de Toekomst”
Lochem
Secretariaat:

G.J.H. Weide-
man
H.Post.W. 17
Lochem.
Onderwerp:
Verslag Reis
naar Duitsland
1954.

Wanneer wij
een verslag
van deze reis
moeten gaan
maken, verhe-
len wij ons
niet, dat dit
een zeer moei-
lijke taak zal worden, daar het niet mogelijk is, alle prettige indrukken te verwerken, daar-
voor waren er teveel, hetgeen op zichzelf een verheugend verschijnsel genoemd mag
worden.
Het plan tot het ondernemen van deze reis ging eigenlijk van onze 1e secretaris, die ver-
nomen had van de Deventer tafeltennissers, dat het bij sportuitwisselingen in Duitsland zo
echt gezellig kon zijn.
Nadat de leden hierover waren gepolst bleek, dat de meeste er wel wat voor voelden,
werd besloten dat gedurende de Pinksterdagen 1954 een bezoek aan Hohenlimburg
gebracht zou worden en dat hiertoe F.2.- per maand zou worden ingelegd. Hierna gaven
zich een veertigtal personen spontaan op. Jammer genoeg moesten later enkelen door
verhindering afvallen, zodat uiteindelijk 35 personen (17 Dames en 18 Heren) de reis
welgemoed aanvaardden. Een speciaal woord van troost zij hier uitgesproken ten op-
zichte van Mevr. Eggink, die op het laatste ogenlik wegens ziekte de reis niet mee kon
maken, doch er (zeer sportief) op stond, dat haar man ondanks dat mee zou gaan. Nu
mevr. Eggink, uw man heeft zich best gered, ofschoon het soms vervelend werd hem er de
gehele dag over te horen klagen, dat U er niet bij was.
Na veel geschrijf kwam alles voor elkaar en begonnen de plannen vastere vormen aan te
nemen. Hierbij mag nog wel even van de grote activiteit van het Duitse bestuur gememo-
reerd worden. Zij hebben niets onbeproefd gelaten alles prima te regelen.
Uiteindelijk werd besloten om Zaterdag 5 Juni 1954 met een bus van de O.A.D. uit Holten
(wat een prima chauffeur was de heer Wesselink) om kwart voor zeven te vertrekken.
Teneinde de Heren van het gezelschap een aangename nachtrust te

Verslag Reis naar Duitsland 1954 (1)
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bezorgen, reden de H.H. Mense, Vorenkamp en Weideman op Zaterdagmiddag 5 Juni
naar Deventer, om aldaar een twintigtal luchtbedden te halen. De poging was goed, doch
naar verluidt is van de “goede nachtrust” niets terecht gekomen, de huur van de bedden
was dus eigenlijk te hoog.

Mense wilde met
alle geweld alle 20
luchtbedden op-
blazen, om te kij-
ken, of ze wel ge-
heel dicht waren,
want veronderstel,
dat iemand wakker
zou worden op een
leeggelopen ma-
tras.
Toen hij echter bier
zag, werd zijn aan-

dacht van het blazen volkomen afgeleid. Hoe bestaat het.
Toen de bus des avonds om half zeven bij Café “Central” arriveerde stonden reeds enkele
leden popelend van ongeduld te wachten, Zij kortten de tijd, door alvast enkele voor”proefjes”
te nemen.
Om precies zeven uur waren allen aanwezig en kon een groepsfoto naast de bus ge-
maakt worden, één was absent, die had nog een bespreking in het achterzaaltje.
Dat allen er zin in hadden, bleek wel, want het was bij de ingang van de bus zo’n gedrang,

dat de chauffeur zich
eens bedenkelijk ach-
ter zijn oor krabde.
Ondanks alles kwa-
men allen heelhuids
op hun plaats en werd
onder gejuich van de
passagiers en achter-
blijvende gestart.
Mense zorgde er de
gehele rit voor, vanaf
de plaats van de
conductrice, dat de
stembanden geheel

geforceerd werden, hetgeen 10 dagen later bij verschillenden nog goed merkbaar was.
We stonden er versteld van, hoe sommigen fantastische smoesjes wisten te bedenken
om de oorzaak te camoufleren.
Van al dit zingen kreeg men dorst, doch hierin was ook voorzien,
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Het meegenomen bier en limonade werd spoedig verzwolgen, zodat we niet bang be-
hoefden te zijn, bij het overschrijden van de grens bij Kotten (bij Winterswijk) accijns te
moeten betalen.
Aan de grens waren er natuurlijk weer enkelen, die voorrecht hadden boven een ander en

dit lieten blijken,
door triomfantelijk
vóór de rest de
slagboom te pas-
seren. Na drie
kwartier gewacht
te hebben draaide
de dienstdoende
Duitse grens-
beambte eindelijk
de boom omhoog
en onder groot ge-
juich werd de grens
gepasseerd. Over

de verdere heenreis zullen we niet veel melden, alleen dat de stemming opperbest bleef,
zo mogelijk nog steeg.
Tegen ongeveer half twaalf kwamen we in Hohenlimburg bij de “Wirtschaft zum Adler” aan,
de laatste kilometers werden afgelegd onder geleide van twee jonge leden van de A.T.S.
‘Hohenlimburg”, die ons onderweg reeds stonden op te wachten, teneinde een veilige
binnenkomst te verzekeren.

Nevenstaande foto toont aan, hoe pittoresk ons tijde-
lijke “home” was gelegen temidden van industrie en
natuurschoon. (Zie kruisje). Hier dient wel even geme-
moreerd te worden dat zelfs de namen van de kaste-
lein en zijn vrouw (Egon en Tonis) zelfs aanleiding ga-
ven tot menig zangnummer. Ook de activiteit van kel-
ner Willy (wat een uitstekende 4-daagse-loper zou dit
zijn) dient aan de vergetelheid ontrukt te worden.
Na een kort welkomswoord van hoofdvoorzitter Alfred
Scheuer werden de Dames voorgesteld aan hun tijde-
lijke gastvrouwen en –heren, de meeste gingen hierna
spoedig ter ruste, teneinde krachten op te doen voor
de volgende dag. De heren en ook enkele bevoor-

rechte dames bleven in de Wirtschaft achter teneinde een beetje te acclimatiseren en de
droge kelen te bevochtigen, hetgeen wonderwel gelukte. De zon stond reeds hoog aan de
hemel toen de heren naar bed gingen, Herman ging nog even het kanon bezichtigen in
gezelschap van Pier, hetgeen de eerste een defecte pyjama opleverde. Om kort te gaan,
toen we moeste opstaan, sliepen we net, een welbestede nacht dus.
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Op 1e Pinkerdag om 10 uur stonden allen zo fris als een hoentje (hm, hm) in de grote
speelzaal van het clubgebouw opgesteld en luisterden naar de welkomswoorden  van de
Duitse hoofdvoorzitter en een vertegenwoordiger van het stadsbestuur van Hohenlimburg.

Deze heren legden
er de nadruk op,
dat op deze wijze,
door sport-
uitwisseling, eerder
contacten voor een
eeuwigdurende
vrede worden ge-
legd, dan door ein-
deloze conferenties
aan ronde of vier-
kante tafels. Aan
onze voorzitter
werd namens de
A.T.S. “Hohenlimburg” een fraaie vergroting aangebo-

den van het “Schlosz” voor de Lochemse vereniging
Op zijn beurt bood onze voorzitter, na een dankwoord, aan de gastheren ter herinnering
aan ons bezoek een fraaie beker met inscriptie aan.
Hierna vingen de wedstrijden aan, waarbij bleek dat de heren des nachts wel wat teveel
van hun krachten hadden gevergd, zij werden tenminste ingemaakt met 16-0. De dames
deden het beter en versloegen hun gastvrouwen met 6-0, bravo dames.

Als intermezzo
werd tussen de
wedstrijden door
een demonstratie
gegeven door onze
gastheren van hun
kunnen, waarbij
bleek, dat zij het
qua techniek in de
tafeltennissport be-
hoorlijk ver ge-
bracht hadden.
Deze demonstratie
werd ten zeerste

gewaardeerd.
In de namiddag werd een wandeling ondernomen naar het Slot, hetgeen voor de meeste
wel een zeer zware beproeving bleek te zijn, eigenaardig dat bier immer in de voetzolen
schijnt te zakken. Enkelen deden groot, doch wisten tersluiks menige zweetdruppels af.
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Bij de bezichtiging van het slot dachten enkele leden in het museum een antieke koffiekan
ontdekt te hebben, doch werd spoedig door de leidster van de rondgang uit de droom en
uit haar keuken geholpen, alwaar zij bij vergissing terecht waren gekomen.

Enigen trachten
voorts de
deugdelijkheid van
het deksel van de
262m diepe put te
testen, gelukkig
bleek deze deksel
oersolide te zijn. Het
uitzicht vanaf de slot-
toren was fantas-
tisch en nu eerst
bleek hoe prach-
tig   Hohenlimburg is
gelegen.

Na nog enkele uren gezellig op een terras van een Wirtschaft te hebben doorgebracht
werd de terugtocht aanvaard, doch enkelen hadden de voorkeur gegeven aan de wande-
ling, welke twee uren duurde.
Op de terugweg beijverden Nelis en het Duitse lid Erich zich om tamboer maitre te spelen,
welke gestes hopelijk werden gewaardeerd.
Na het avondeten in de Wirtschaft zum Adler werd er appel geblazen voor een “gemütliches
Zusammensitzen”.

Evenals de voor-
gaande avond, ver-
zorgde Herman
Nossent, alias
“Mauw Mauw” het
muzikale gedeelte,
nog wel bedankt
Herman, het was als
vanouds prima. Tij-
dens deze avond
werd ook nog een
“verloving” (plechtig)
gevierd. Het jonge
paar en de naaste

familieleden werden plechtig gefeliciteerd. Vooral het rondje op eigen kosten smaakte
heerlijk.
Vooral de step mobile op Nedelandse wijze uitgevoerd, viel in goede aarde. Nadien vond
een massazang plaats, waarbij de Nederlanders zich met “Ik heb U lief mijn Nederland”,
zich uitstekend weerden.
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rDe stemming zat er goed in en het feest duurde, nadat we naar de gelagkamer waren
verhuisd, tot vroeg in de morgen.
De volgende morgen stond (veel te vroeg) een bezoek aan de druipsteen-grotten op het
programma, alwaar veel te bewonderen viel.

Na afloop van het bezoek werd een groepsfoto ge-
maakt, waaruit wel blijkt, dat allen het naar de zin ge-
had hebben. Vooral de grillig gevormde stalactieten en
stalagmieten wekten de bewondering van de
Lochemers.
Ook het goedverzorgde restaurant had de belangstel-
ling van de bezoekers en bezoeksters en konden hier
weer nieuwe krachten worden opgedaan. Hiervan pro-
fiteerde in het bijzonder ons “lopende biervat”, die ie-
dereen versteld
deed staan van zijn
grote maaginhoud.

Bij het vertrek werd nog een terugblik geworpen op het
fraaie panorama, hetwelk de Dechenhöhle en het daar-
bij gelegen station ons boden.
Des namiddags werden nog enkele gezellige uurtjes
met onze gastheren en –gastvrouwen doorgebracht,
waarna te ongeveer 5 uur de terugtocht werd aanvaard.
Onderweg werden we verrast door de verschijning van
Wolfgang en Norbert, welke ons uitgeleide deden per
motor. In Burgsteinfurt werd even gerust en gedanst,
terwijl hier tevens de inwendige mens werd versterkt.
Hierop werd de tocht naar de Nederlandse grens aanvaard, alwaar we om ongeveer elf
uur passeerden. In café ‘Kobus” te Goor werd nog even gezellig nagekaart, waarna we
doorreden naar Lochem.
Na een hartelijk afscheid begaven allen zich om half twee naar huis ter ruste.

Een prachtige reis was beëindigd en allen, zonder uit-
zondering, slaakten de verzuchting: “Hè jammer, dat we
weer thuis zijn, we hebben nog nooit zo’n lol gehad”.
Dames en Heren wees gerust, het bestuur overweegt
alweer de mogelijkheden van een volgend reisje naar
Duitsland. Vanaf deze plaats een hartelijk woord van
dank aan diegenen, die het mogelijk hebben gemaakt,
dat deze reis zo uitermate goed geslaagd is, niet in de
laatste plaats aan Vorenkamp voor het vervaardigen
van de foto’s.
Es war alles prima, wundervoll und wunderschön.

AUF WIEDERSEHEN.
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Team-indelingen senioren

Hieronder staan de (voorlopige) team-indelingen senioren voor de voorjaarscompetitie van
2002.  De (voorlopige) team-indelingen jeugd  stonden reeds in de Toekomst Meppers van

december 200. De Toekomst zal dan met 4 seniorenteams op landelijk niveau acteren. Daar-
naast speelt 1 team in de Hoofdklasse van de afdeling Oost en spelen 17 senioren- en 5 jeugd-
teams in de afdeling Oost, regio IJsselstreek. Dit is exact hetzelfde aantal teams als voor-
gaande seizoenen. Aankomende seizoen zijn wederom de aanvangstijden voor de jeugd en de
landelijke teams gewijzigd. Dit seizoen beginnen zij om 14:00 uur.

Jochem Veldmaat
m.m.v. Bart Ebskamp

Dames 1: 3 e divisie
I. Faber
M. Krikke
M. Fleming
M. Boer
E. Simmelink (res.)

Team 7: 2eklasse
R. Verwoert
M. Willems
K.J. Snijder

Team 11: 3e klasse
H. Emsbroek
J. Schrijver
A. Horstman
W. Klein Baltink

Team 15: 5 e klasse
A. Fisscher
R. Jorritsma
H. Albers

Team 19: 5 eklasse
W. Voelman
J. Wissink
J. Osterloh
E. Wissink

Heren 1: 1 e divisie
R. Beelen
R. Gerritsen
R. van Spanje

Team 4: Hoofdklasse
B. Kl.Teeselink
P. van Laarhoven
R. Swaters
H. van Boxtel

Team 8: 3e klasse
J. Bouwmeester
J. Heijink
F. van Hilst

Team 12: 3e /4eklasse
E. Simmelink
J.J. Hoffman
Q.J. Hoffman
R. Otten
M. Fleming

Team 16: 5 e klasse
C. ten Bokkel
A. Hofland
H. Vels

Team 20: 6 e klasse
A. Enterman
J. Vos
M. Enterman
H. van der Lande

Heren 3: 3 e divisie
E. Pijper
I. Moukaddim
G. van der Heuvel

Team 6: 2e klasse
J. van Spengen
P. vd Weerthof
L. Veltman
D. Woolschot

Team 10: 3e klasse
W. Leidekker
J. Schoolderman
J. Broeke
R. Knippen

Team 14: 4e klasse
F. Moespot
H. Franssen
W. Franssen

Team 18: 5e klasse
W. Wilgenhof
B. Ebskamp
C. Wenneker
B. Sieverink

Heren 2: 3 e divisie
F. Helmich
T. Bleumink
C. Vredenveldt

Team 5: 1e klasse
F. Snijder
H. Wittenberg
M. Egbers
J. Voelman

Team 9: 3e klasse
R. Broeke
J. Hendriksen
H. Stegeman

Team 13: 4 e klasse
E. Driessen
J. van Rijswijk
J. van Laarhoven
R. de Cler

Team 17: 5 e klasse
E. Eggink
E. Verhaagen
A. Pater

Team 21: 6 e klasse
E. Eilers-Kraan
J. Koert
M. Vruggink
L. Freriks
A. Arts
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Banken
Belgie
Bedrag
Ding Flof Bips
Duisenberg
Duitsland
Eenheid
Euromunt
Finland
Frankrijk
Frank
Geld
Griekenland
Gulden
Het eurosymbool
Ierland
Italie
Kas
Kopen
Luxemburg
Mark
Munten
Nederland
Oostenrijk
Pinnen
Pinpas
Portugal
Spanje
Valuta
Vaarwel
Waarde
Wisselkoers
Zalm

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

De puzzelhoek

INLEVEREN UITERLIJK 1 FEBRUARI IN DE COPYBUS!!!

Oplossing januarinummer :

Naam:

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

De juiste oplossing van de puzzel uit het vorige nummer was: “Vier een leuk feestje en tot
volgend jaar”.  Het beschamende aantal van 4 oplossingen (die overigens allemaal goed

waren) is bij ons binnengekomen. Waarschijnlijk waren de kerstdagen te
kort om de puzzel op te lossen. De prijs gaat deze maand naar Marieke
Enterman.

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 invoering van de
euro in diverse europese landen. Let op de twee valstrikjes die we in deze
puzzel hebben geplaatst.

Succes met het oplossen van de puzzel!

De redactie
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Jeugdhoek

Dit is het eerste clubblad van 2002. Het
nieuwe jaar is weer begonnen, ons

jubileumjaar wel te verstaan en de 50e ver-
jaardag van de club zal uitbundig gevierd
worden. Natuurlijk zal ook de jeugdcommissie
weer wat in petto hebben voor het komende
jaar.
Nu het jaar 2001 weer voorbij is kunnen we
wel terugkijken op een geslaagd jaar. Het is
leuk dat er bij de senioren kampioenen wa-
ren, maar het is leuker dat dit ook gold voor
de jeugd. Team 4 en 5 van de welpen lukte
het om de concurrentie achter zich te laten.
Nogmaals gefeliciteerd hiermee!

Het laatste toernooi van dit jaar was het
schooltafeltennistoernooi wat de jeugd-
commissie samen met de schooltafeltennis-
commissie had georganiseerd. Vanzelfspre-
kend weer een succes.
Om 09:00 uur op 28 december ging het jaar-
lijkse toernooi van start. Bijzonder dit jaar was
dat er in de nieuwe hal ook gespeeld kon
worden, welliswaar op beton, maar dat kon
de pret niet drukken. Mede dankzij deze extra
ruimte kon het toernooi op één dag worden
afgehandeld. Ook was de opkomst van de
meisjes veelbelovend, dit jaar waren het er in
verhouding zeer veel.
Uiteindelijke winnaars waren; Susan Jansen
en Ruben Rouwenhorst (groep 5), Merle
Rhebergen en Marten Adolfsen (groep 6),
Suzan Leussink en Siebe Fettelaar (groep 7)
en Ciele Postel en Michiel van Hardeveld
(groep 8).
Voor deze jongelui waren de grootste bekers,
de als tweede en derde geëindigde kregen
ook een beker. Iedereen herkent onze leden
Merle en Siebe natuurlijk, zij hielden de eer
van De Toekomst hoog.

In het begin van dit nieuwe jaar zullen de
jeugdleden zich gaan richten op de aanko-
mend clubkampioenschappen en de
IJsselstreekkampioenschappen. De meeste
jeugdleden zullen natuurlijk meedoen aan
deze uitdagingen en onze verwachtingen zijn

weer hoog. Wie zal er dit jaar doorbreken en
wie zal zich onderscheiden van de rest?
De gedachten gaan natuurlijk ook al richting
het nieuwe seizoen; de meeste teams zullen
geen genoegen nemen met minder dan het
kampioenschap. Succes allemaal!

Ook zal er dit voorjaar weer het jeugdkamp
plaatsvinden. De voorbereidingen zijn al aan
de gang. Wie weet waar we dit jaar heen-
gaan…?!?

Beste jeugdleden, alvast een triomfantelijk en
sportief nieuw seizoen en bewijs dat je niet
voor niets bij De Toekomst speelt!

Johannes Osterloh
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“Toekomst Moppers”

Een Nederlandse toerist in Egypte wil eens
een tocht door de woestijn maken op een
kameel. Dus huurt hij een kameel, maar hij
weet niet hoe hij het beest moet laten lopen.
"Het is heel eenvoudig," zegt de kamelen-
verhuurder: "Als je 'poeh' zegt, gaat hij lopen,
als je 'poehpoeh' zegt gaat hij harder lopen,
en als je 'amen' zegt, stopt hij."
De Nederlander klimt op de kameel en zegt:
"Poeh". En inderdaad, de kameel begint te
lopen. Een eindje verder de woestijn in zegt
de man: "Poehpoeh." En de kameel gaat in-
derdaad harder lopen. Opeens ziet de man
verderop een afgrond opdoemen, maar in zijn
paniek is hij vergeten wat het woord was om
de kameel te laten stoppen. De man weet dat
hij te pletter zal vallen en heeft nog net tijd
voor een schietgebedje. Zodra hij het woord
"amen" uitspreekt, staat de kameel stil. Vlak
voor de rand van de afgrond! De man wist
het zweet van zijn voorhoofd en zegt:
"Poehpoeh!"

Een jongen werkt op een kantoor en de colle-
ga's willen hem een poets bakken, dus ze
vragen hem: "Ga even bij de drogist een ons
muggenruggetjes halen."
Dus hij gaat naar de drogist en vraagt: "Hebt
u ook een ons muggenruggetjes?"
De drogist die nu wel weet uit welke hoek de
wind waait, zegt: "Nee dat kan niet. Stel je
voor een mug vangen, vleugeltjes eraf, poot-
jes en dan al die ruggetjes, voor je dan een
ons hebt. Maar je kunt hier wel komen wer-
ken in plaats van op dat duffe kantoor."
Dat lijkt de jongen wel wat. Hij heeft het er
goed naar de zin. Na een paar maanden komt
er een dame binnen en die vraagt: "Heeft u
ook een mottenballen?"
"Nee mevrouw dat kan niet, stelt u zich eens
voor, eerst al die motten vangen, dan de man-
nen en vrouwen apart, vleugeltjes eraf en dan
al die........"

Marcel Snijder

Een klein mannetje zit in een bar naar zijn
glas te staren. Een half uur lang beweegt hij
zich totaal niet. Er komt een levensgrote
trucker binnen en deze gaat naast hem zit-
ten. Hij pakt het glas van het mannetje en leegt
het in een teug. De arme man barst in snik-
ken uit. De trucker draait zich naar hem toe
en zegt: "Kom op man, het was maar een
geintje hoor! Ik bestel wel even een nieuwe
voor je." "Nee, zegt de man, "dat is het niet.
Vandaag is de ergste dag uit mijn leven. Ik
heb me vanmorgen verslapen en was daar-
door te laat voor een belangrijke vergadering.
Mijn baas werd zo kwaad, dat hij me op
staande voet heeft ontslagen. Toen ik naar
mijn auto wilde gaan, bleek deze gestolen te
zijn. Terwijl ik aangifte deed, zeiden ze op het
politiebureau dat ze niets voor me konden
doen. Vervolgens nam ik dus maar een taxi.
Nadat ik betaald had en de taxi was wegge-
reden, merkte ik dat ik mijn portefeuille op de
achterbank had laten liggen. Thuisgekomen
trof ik mijn vrouw in bed aan met mijn beste
vriend. Totaal gedeprimeerd ben ik toen maar
naar deze kroeg gegaan. En nu ik eindelijk
de knoop heb doorgehakt en zelfmoord wil
plegen, kom jij binnen en drinkt mijn vergif
op..."

Een gek is ontslagen uit het gekkenhuis en
hij gaat naar zijn broer, die ook niet helemaal
honderd procent is. De gek is nog geen kwar-
tier bij zijn broer of hij staat al op de tafel te
roepen: "Ik ben een lamp, ik ben een lamp..."
Zijn broer belt naar het gekkenhuis en doet
zijn beklag: "Mooie boel is dat. Mijn broer is
nog geen kwartier binnen of hij staat al op de
tafel te roepen dat hij een lamp is."
"Stuurt u hem maar weer terug," zegt de ge-
neesheer.
"Ik ben daar gek," zegt de broer, "dan heb ik
geen licht meer."

Marcel Snijder
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Scholierentoernooi wederom geslaagd

Vrijdag 28 december 2001 vond in de recent verbouwde Jan Wissinkhal het jaarlijkse
scholierentoernooi plaats. Vorig jaar werd dit toernooi door ruimtegebrek over twee dagen

uitgesmeerd. Door de verbouwing van de speelzaal kon alles nu in één dag afgerond worden.
Alle scholieren uit de groepen 5 t/m 8 van de gemeente Lochem mochten deelnemen aan dit
toernooi. Uiteindelijk hebben er 87 kinderen meegedaan. Hierbij was het opvallend dat er maar
liefst 32 meisjes meededen; in verhouding veel meer dan voorgaande jaren.

Op deze dag werden de aanwezige kinderen ingedeeld in poules naar hun schoolgroep. Onder
leiding van vele vrijwilligers van onze vereniging werden er 's ochtends in de voorrondes gestre-
den om een plaats in de finalepoule. Alleen de meisjes van groep 5 en groep 6 konden direct
starten met de finalepoule. In de voorrondes werd er gespeeld om twee gewonnen games tot en
met de 11, de finalepoules werden tot de 21 gespeeld.

Na de middag begonnen de scholieren, die door de voorrondes heen gekomen waren, aan de
wedstrijden om de plekken 1 t/m 3. Het in grote getale aanwezige publiek, veelal ouders, kon dit
alles onder het genot van een gratis kop koffie aanschouwen. Ook dit alles verliep voorspoedig,
waardoor omstreeks 16:00 uur het toernooi succesvol afgesloten kon worden. Als bewijs van
deelname kreeg iedere scholier een oorkonde en konden de nummers 1 t/m 3 van de finalepoule
een beker mee naar huis nemen.

Aan het eind van de middag kon de organisatie terugkijken op een zeer geslaagde en sportieve
dag. Zij waren vooral zeer tevreden over de opkomst van zowel de scholieren als het publiek.

Ellen Simmelink & Jochem Veldmaat

Tafeltennissen bij De Toekomst,

meer dan een sport...
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Volgende maand verwacht...

n Verslag van het Gekke PuntenTelling Toernooi

n Verslag van de IJsselstreekkampioenschappen

n Verslag van de clubkampioenschappen jeugd

n Verslag nieuwjaarsreceptie

n Informatie over het bewaarboekje

n Wellicht staat uw stukje in het volgende clubblad?




	Terug naar menu_clubbladen
	Redactioneel
	Gegevens
	Inhoud
	Van het bestuur
	Van het bestuur (2)

	Agenda
	Het laatste nieuws altijd op de website
	Heuksken van Hendrik Jan
	Wist u dat...
	Verslag kaartavond
	Nieuwe barprijzen in euro’s
	Gevonden
	Tafeltennis-poëzie
	Fusie afdeling Twente, IJsselstreek en Zwolle
	Afdeling Oost: Het afdelingsbestuur
	Hoofdklasse
	Nieuwjaarsreceptie
	Bedankje
	Te koop
	Missende verslagen
	Bestuurs- en commissieleden
	Jarigen
	Ledenmutaties
	Het barrooster
	De twee kanten van...
	Verslag Reis naar Duitsland 1954 (1)
	Verslag Reis naar Duitsland 1954 (2)
	Verslag Reis naar Duitsland 1954 (3)
	Verslag Reis naar Duitsland 1954 (4)
	Verslag Reis naar Duitsland 1954 (5)
	Verslag Reis naar Duitsland 1954 (6)

	Team-indelingen senioren
	De puzzelhoek
	Jeugdhoek
	“Toekomst Moppers”
	Scholierentoernooi wederom geslaagd
	Volgende maand verwacht...

