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Gegevens

Oranjebitter?

Rode loper?

Huwelijksboeket?

Trouwjurk?

Trouwringen?

Informeer eerst bij onze
adverteerders!

Clubblad:
Toekomst Meppers
Cluborgaan van L.T.T.C. De Toekomst
28e jaargang, nr. 2, februari 2002

Clubgegevens:
Tafeltennisvereniging L.T.T.C. De Toekomst
Koedijk 64
7241 CL   Lochem
Telefoon: 0573-256877
Internetadres: http://start.at/toekomst
E-mail: toekomst@bigfoot.com
Bankrekening nr.: 921919603
Postbankrekening nr.: 3098910
Beide t.n.v.: L.T.T.C. De Toekomst Lochem

Ereleden:
A. ten Hoopen
M.E. Theunissen
J.W. Wissink

Lid van verdienste:
H. Emsbroek
M.E. Theunissen
W. Tuitert-Broeke
W. Wilgenhof

Redactioneel

Zoals u meteen opgevallen zal zijn, deze
maand een ander kleurtje als omslag. Het

oude vertrouwde geel moest deze maand
eenmalig wijken voor het nationale oranje. Dit
uiteraard in het kader van het huwelijk van
Willem Alexander en Maxima. Op deze ma-
nier hoopt de redactie haar steentje bij te dra-
gen aan dit bijzondere huwelijk.
De inhoud van deze Toekomst Meppers heb-
ben we verder ongewijzigd gelaten. Deze
maand dus gewoon het Heuksken van HJ,
info over onze website, de agenda, het bar-
rooster en deze maand gelukkig weer een ad-
verteerder in de schijnwerper (door Evelien
Eggink). Daarnaast wel een puzzel en en-
kele moppen in het kader van het huwelijk.
Uiteraard nog veel meer, maar dat leest u
vanzelf. Het clubblad is weer, of liever gezegd,
zoals gewoonlijk, 40 pagina’s dik.

Eind januari heeft de redactie voor haar doen
iets bijzonders gedaan. De redactie heeft een
uitgebreide vergadering gehad, iets wat onze
commissie niet zo vaak doet. In de langdu-
rige, maar nuttige vergadering (4,5 uur!!!) wer-
den o.a. de doelstelling en het functioneren
van de redactie uitgebreid onder de loep ge-
nomen. Het bestuur wenste deze en andere
informatie namelijk te ontvangen. Dit wordt
aan alle commissies gevraagd, zoals men in
het vorige clubblad (zie “Van het bestuur”)
reeds kon lezen. Een uitgebreid schrijven is
inmiddels in het bezit van het bestuur.

Al het bovenstaande is helaas gedaan/beslo-
ten zonder Marcel Theunissen. Marcel heeft
namelijk een poos in het ziekenhuis gelegen,
maar is inmiddels gelukkig weer thuis. Na-
mens de overige redactieleden wens ik hem
hierbij nogmaals veel sterkte toe bij het her-
stel.

Veel leesplezier!

Jochem Veldmaat



Toekomst Meppers februari 2002

2

Inhoud

Redactioneel 1

Gegevens 1

Inhoud 2

Afdelingsnieuws 2

Agenda 3

Van het bestuur 5

Goed en slecht nieuws over de website 6

Wist u dat... 9

Nieuwjaarsrede 10

Gymclubje 11

Heuksken van Hendrik Jan 12

Tafeltennis-poëzie 15

Lady's Fun naar "Annie Cactus" 16

Aankondiging (Beenham-party) 17

Oliebollen 18

Een bedankbrief 18

Bedankje 18

Bestuurs- en commissieleden 20

Jarigen 21

Ledenmutaties 21

Het barrooster 23

Oliebollentoernooi 24

Aankondiging (Clubkampioenschappen) 25

Een adverteerder in de schijnwerper 26

Het 11 punten-systeem 29

Het Gekke Puntentelling Toernooi 30

Van de jubileumcommissie 35

Beneluxtoernooi 35

De puzzelhoek 36

De jeugdhoek 37

Moppen 38

Verslagen 38

De twee kanten van... 39

Volgende maand verwacht... 40

Net zo lang als we inmiddels betalen met
de euro, zo lang acteren we eigenlijk ook

in een nieuwe afdeling. Zoals vorige maand
reeds gemeld is onze oude afdeling
IJsselstreek gefuseerd met de oude afdelin-
gen Twente en Zwolle. De nieuwe afdeling
heet Oost.

Vorige maand heb ik u ook het lijstje met de
afdelingsbestuursleden voorgeschoteld en
toen was er nog een vacante functie, die van
penningmeester. Inmiddels is ook deze func-
tie vervuld, en wel door Herman van Eeden.
Het afdelingsbestuur is hiermee dus geheel
compleet.

Vorige maand schreef ik ook dat de nieuw te
maken website voor de Afdeling Oost onder
mijn verantwoordelijkheid zou vallen. De af-
gelopen weken is hard gewerkt om dit alles
te realiseren en inmiddels is de website dan
ook al enige dagen online. Het laatste nieuws
rondom de afdeling kunt u in het vervolg dus
op het internet terugvinden:

www.nttb-oost.nl

Meldt u allen aan voor de mailinglist aldaar.

De competities zijn in de regio’s inmiddels
allemaal van start gegaan. De regio-
competitieleiders zetten alles in het werk om
alles succesvol te laten verlopen. Zo is de
bedoeling om onder andere de uitslagen en
tussenstanden van de regio’s op de website
te publiceren, maar deze zullen vooralsnog
niet allemaal op hetzelfde moment beschik-
baar zijn. Zodra deze en andere gegevens
beschikbaar zijn, zult u ze vanzelfsprekend
kunnen terugvinden op de afdelings-website.

Jochem Veldmaat
Bestuurlid PR & Communicatie Afdeling Oost

Afdelingsnieuws

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

Februari 2002:
Za 02 februari 2e competitieronde landelijk

Landelijk dames: De Toekomst 1 - HTC 2
Landelijk heren: De Toekomst 3  - De Veluwe 1

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 Enno Wijsbeek toernooi te Zwolle
Za 23 februari 3e competitieronde landelijk

Landelijk heren: De Toekomst 1 - ReMax Hendrix 1
Landelijk heren: De Toekomst 2 - GTTC Groningen 2

Za 23 februari C-jeugdranglijsttoernooi (Nijmegen)
Zo 24 februari B-jeugdranglijsttoernooi (Nijmegen)
Zo 24 februari Uiterste betaaldag voor deelname aan Open Benelux Kamp.
Wo 27 februari Beenham-party voor de recreanten (aanvang 21:00 uur)

Maart 2002:
Za 03 maart Clubkampioenschappen senioren (aanvang: 09:00 uur)
Za 09 maart 4e competitieronde landelijk

Landelijk dames: De Toekomst 1 - GTTC Groningen 2
Landelijk heren: De Toekomst 3  - TVO 1

Za 16 maart Enno Wijsbeek toernooi te Bentelo
Za 16 maart 5e competitieronde landelijk

Landelijk heren: De Toekomst 1 - Moret-Salamanders 1
Landelijk heren: De Toekomst 2 - Bijlsma FTTC 1

Za 23 maart 6e competitieronde landelijk
Landelijk dames: De Toekomst 1 - Vriendenschaar 1
Landelijk heren: De Toekomst 3  - Tielse TC 1

Vr 29 maart Open Benelux kampioenschappen jeugd te Gorssel (09:00 uur)
Za 30 maart Open Benelux kampioenschappen senioren te Gorssel (09:00 uur)
Za 30 maart 7e competitieronde landelijk

Landelijk heren: De Toekomst 1 - Pecos 1
Landelijk heren: De Toekomst 2 - Huizen 1
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hebben, die als hij op bezoek komt het toch
altijd weer presteert, om hetzij een pen, aan-
steker of weet ik niet wat achter te laten, ui-
teraard tegen betaling, en ten goede voor de
club.

Chris Wenneker maakte bekend dat er dit jaar
niet één, maar meerdere mensen verkozen
waren tot oliebol van het jaar.
Coos Jansen, Lienke Freriks en Iet Wissink
kregen door Chris Wenneker een oorkonde
overhandigd en daarmee gehuldigd als olie-
bol van het jaar. Zij werden bedankt voor de
enthousiaste wijze waarop zij zich inzetten
voor de club.

Al met al het was een gezellige receptie,
waarbij de euro (•) deze avond een goed
entree gemaakt heeft in de kantine.

We hebben als bestuur de eerste commis-
sie te gast gehad in onze bestuurs-
vergadering. Richard Otten en Ellen
Simmelink mochten de spits afbijten.
Wij kregen van hen te horen dat de jeugd-
commissie op zich goed functioneert. Waar
het hen aan ontbreekt is goede coaches/be-
geleiders van een team bij wedstrijden. Ze
hebben een aantal vrijwilligers en een vaste
coach, maar doen bij deze een oproep voor
vrijwilligers, want één coach, is veel te krap.
In de toekomst kan het zijn dat ze wat ouders
in gaan schakelen, die dan bij toerbeurt de
jeugd naar wedstrijden moet rijden.

Als deze Mepper uitkomt, is de nieuwe vloer
in de linker hal gelegd. De mensen hebben
allemaal hard gewerkt, om het schilderwerk
voor 14 januari klaar te krijgen, en dat is ge-
lukt, zodoende kon de vloer op tijd gelegd
worden.

Claske Harmsen

Van het bestuur

Het clubblad van januari is nog warm van
het lezen, maar er moet al weer copy

voor die van februari ingeleverd worden. En
al is dit misschien door omstandigheden wel
heel snel achter elkaar, als nieuwbakken se-
cretaris, word ik door dit  karweitje wel goed
wakker geschud.
Zo kom je er achter, wat het voor de redactie
betekent, om iedere maand maar weer, al-
lerlei geschreven berichtjes te verzamelen
voor het clubblad. Als je dan hoort, dat ze de
schrijvers soms ook vreselijk moeten inspi-
reren, om toch vooral op tijd de kopie in te
leveren, dan neem ik mijn petje af voor het
feit dat het blad er iedere maand weer ligt.

De nieuwjaarsreceptie kunnen we omschrij-
ven als: goed bezocht en erg gezellig. Harry
Albers had, namens het bestuur, de buurt-
verenigingen uitgenodigd en die hebben alle-
maal gehoor gegeven aan de uitnodiging. En
zonder verder iets te verklappen, dit muisje
heeft nog een staartje, en dan zeker in posi-
tieve zin.
Jan Wissink had een uitnodiging gericht aan
het gemeentebestuur, en ook zij kwamen met
een afvaardiging.
De voorzitter hield een nieuwjaarsrede en
huldigde de kampioenen.
Jan Wissink hield een toespraak met daarin
vermeld een stukje geschiedenis over de club
en een woord van dank gericht aan de heer
H. Oudenampsen, wethouder van de ge-
meente, die op desbetreffende avond ook
aanwezig was. Al was deze meneer niet in
functie aanwezig, hij heeft toch even gerea-
geerd op de lovende woorden die Jan Wissink
over hem uitsprak.
De heer H. Oudenampsen, die volgens Jan
Wissink door zijn inzet er voor gezorgd heeft
dat de renovatie van de hal zo vlot tot stand
kon komen, vond dit toch wel een beetje te
veel eer voor hem. Hij zei blij te zijn dat de
verbouwing nu bijna gereed was en hij had
de indruk, dat wij toch wel een fantastische
club waren die heel veel voor elkaar kreeg.
En dan moet je ook een man als Jan Wissink
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Website De Toekomst

Zoals elke maand ook deze maand weer
een artikel van mijn hand over de website.

Zoals ik al vaker geschreven heb, is het on-
derstaande alleen een globale samenvatting.
Voor alle details en meer nieuws moet u toch
echt de website bezoeken. Zie onderaan deze
pagina voor de URL.

Competitie
De competitie is inmiddels weer van start
gegaan en zoals elk seizoen tracht ik weer
alles op de website te zetten. Met medewer-
king van de wedstrijdsecretarissen heb ik in-
middels alle indelingen en speelschema’s er
al op staan en hoop ik wekelijks de standen
en uitslagen bij te kunnen werken. De bedoe-
ling is om op zaterdagavond alle “eigen” re-
sultaten bijgewerkt te hebben en op zondag-
middag alle overige uitslagen en eveneens
de standen.

Affiches
De verbouwing nadert zijn eind en de activi-
teiten komen zo langzamerhand weer op
gang. Met de activiteiten verschijnen er dus
meestal ook weer affiches in de hal (en even-
eens in dit clubblad). Mirko maakt dan vrijwel
meteen de pdf-bestanden voor op de website
en de rubriek Affiches “leeft” dus ook weer op
de website.

Vele pagina’s wekelijks bijgewerkt
Naast de op deze pagina genoemde pagina’s
worden uiteraard met grote regelmaat nog
veel meer pagina’s op de website bijgewerkt.
Zo wordt vrijwel wekelijks de agenda bijge-
werkt, nieuwsberichten geplaatst, de link-pa-
gina’s bijgewerkt, foto’s toegevoegd en
krantenknipsels toegevoegd.

Record aantal bezoekers
Eind november 2001 werd het tot dan record
aantal bezoekers per dag geëvenaard. Op 1
maart 2001 en 25 november 2001 bezoch-
ten namelijk maar liefst 71 mensen de
website van De Toekomst. Het record heeft
dus lang stand gehouden, maar is sinds
woensdag 30-01-2002 verleden tijd. Toen be-
zochten 73 mensen de website! Een record
zat enigszins in de lijn der verwachting, aan-
gezien het de laatste weken al erg druk was
op de website. Echter, helemaal vanzelfspre-
kend gaat zoiets natuurlijk nooit. Het record
stond er niet voor niets bijna een jaar.

Website onbereikbaar
Na het positieve bovenstaande bericht ging
de teller enkele dagen daarna (en op moment
van schrijven) op nul bezoekers per dag. Het
gebeurt gelukkig niet vaak maar dit weekend
(2/3 februari) is onze webserver onbereikbaar
geworden. Men kan/kon de website dus niet
bereiken in dit weekend. Er wordt gezocht
naar een betere oplossing, maar hierover mis-
schien volgende maand meer.

Internet-pc in de kantine
Vorige maand schreef ik dat de internet-pc
weer in de kantine zou verschijnen. U heeft
hem daar nog niet gezien wegens omstan-
digheden. Mirko is echter druk bezig om en-
kele zaken hiervoor te regelen, zodat u bin-
nenkort weer de website dan weer op uw ge-
mak kunt bekijken.

Met “digitale” groeten,

Jochem Veldmaat
webmaster

http://start.at/toekomst

toekomst@bigfoot.com

url:

e-mail:
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Wist u dat...

wanneer je iets wilt weten over mobiele telefoons je bij Claske Harmsen moet zijn, aange-
zien Claske er zo handig mee is.
ze onlangs Piet wilde bellen om haar op te halen, maar haar beltegoed op was.
de week erop toen ze weer Piet wilde bellen de batterijen op waren. Gelukkig mocht ze het
mobieltje van Jochem lenen en Bep was zelfs wel een keer bereid om voor Claske naar huis
te bellen. Anders had ze inderdaad in de hal moeten blijven slapen.
ze onze nieuwe voorzitter Albert Enterman had kunnen vragen haar naar huis te brengen
want Charlotte (zijn vrouw) klaagde laatst al en zei: “voor Claske doet Albert alles”.

Bep een trouwe Libelle lezeres is en het eerste wat ze leest wanneer de Libelle in de bus valt
is de column van Jolanda Hofland (een wel bekende van de tafeltennis).
ze een onderwerp belicht dat de week erop in de Libelle komt en heel vaak geeft ze haar
eigen mening over het onderwerp maar het gaat ook vaak over haar jeugd en haar familie.

Claske Harmsen met het Enno Wijsbeek toernooi overgestapt was naar de club van BRAVO
Apeldoorn.
Claske zelf niet hoefde te spelen voor Lochem en bij Apeldoorn ze iemand te kort kwamen.
dit goed en sportief opgelost werd en zo kwam het dat beide dames toch deze dag nog
konden spelen, en Claske voor één dag Apeldoornse was.
Marjan, de vriendin van Claske, zich afvroeg wat deze transfer voor De Toekomst opgele-
verd had, en ze zei: “zeker een zak aardappels”.

Regien Niessink haar neusgaten wijder heeft laten maken.
Toos slim dacht te zijn door een bos bloemen mee te nemen, want die zou ze nu wel goed
kunnen ruiken.
dat wel tegenviel, want er zaten nog meters watten bij Regien in de neusgaten. Maar alle
gekheid op een stokje, Regien vertelde dat de operatie erg was meegevallen.
we hopen dat ze snel weer opgeknapt is en weer van de partij kan zijn.

Tot de volgende maand,

Groetjes van Bep en Toos

•

•
•

•

•

•

•

•
•

•

•
•

•

•

Tafeltennissen bij De Toekomst:

spelen met een
koninklijk gekleurd balletje.
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Om maar met de deur in huis te vallen,
met De Toekomst gaat het goed. Zowel

sportief als financieel was 2001 een succes
jaar.

Wat speelde er zoal in het afgelopen jaar?

Het meest besproken was de uitbreiding van
de Jan Wissink hal. Nadat het bestuur bij
monde van Jan Wissink de plannen presen-
teerde voor de uitbreiding van de hal en daar-
voor toestemming vroeg en kreeg van de le-
den (inclusief het aangaan van een hypo-
theek) volgden de gebeurtenissen hierom-
trent elkaar in sneltreinvaart op.

Natuurlijk, het ging niet allemaal vanzelf, maar
daar waar we in het verleden alles op eigen
kracht moesten doen, zonder al teveel hulp
van de instanties, mag nu wel gezegd wor-
den dat ditmaal de medewerking van, met
name de Gemeente Lochem, bijzonder goed
was en dat wij als bestuur hier bijzonder ver-
heugd en dankbaar voor zijn. Verder hebben
wij zeer veel te danken aan Spectrum Wo-
nen die ons vanaf het begin zeer goed bege-
leid heeft.
Ook is het waarschijnlijk niemand ontgaan dat
het uitvoerende team van Jan Wissink (ove-
rigens vandaag (tijdens de nieuwjaarsrede,
welke door Albert op de nieuwjaarsreceptie
op 4 januari jongstleden werd uitgesproken,
red.) jarig) met daarin o.a. de vier mensen
die ik hier met name wil noemen, te weten
Ben Jansen, Hans v/d Lande, Jan Bouw-
meester en Gerrit Wissink nagenoeg iedere
dag aan het werk waren, hulde voor deze
grote inzet!!!!!!!!!

En dan financieel, ja, door de aanpassingen
en extra's werd het wel een stuk duurder,
maar daar staat tegenover dat het Jan
Wissink lukte om meer geld binnen te krijgen
dan vooraf voorzien, zodat wij per saldo nog
steeds goed uitkomen met de vooraf afge-
sproken hypotheek.

Sportief gezien was 2001 ook een succes,
niet alleen zag ons eerste herenteam kans
zich te handhaven in de 1e divisie, bovendien
werden zowel onze hoogste heren- en
damesteams kampioen, waardoor De Toe-
komst nu ook landelijk gezien heel duidelijk
op de kaart staat. Straks kom ik hierop nog
nader terug.

En verder heeft het overgrote deel  van onze
leden gewoon heel veel plezier beleefd aan
hun sport en de gezelligheid in de hal.

Ook dit jaar is weer ontzettend veel werk ver-
richt door de grote groep vrijwilligers binnen
de vereniging, dit gebeurde zowel in de vele
commissies als ook op andere wijze. Het
bestuur is daar zeer verguld mee, omdat we
niet zonder deze hulp kunnen binnen de ver-
eniging.
Wel heeft het bestuur gemerkt dat een aan-
tal commissies het moeilijk heeft doordat ze
met een minimale bezetting  werken. Wij zul-
len als bestuur dan ook alles doen om te hel-
pen bij het oplossen  van deze krapte, echter
daarvoor hebben we wel de steun van de le-
den nodig in de vorm van meer vrijwilligers.
Wij hopen dan ook op een positieve reactie
uwerzijds tijdens de vrijwilligerswerf actie die
wij gaan starten.
Overigens, wist u dat een van onze
vrijwilligsters, Annie Groot Lipman,
genomineerd is voor de erepenning van de
gemeente Lochem vanwege haar vrijwilligers
werk met de gehandicapten bij De Toekomst.
In de Extra van de eerste week van januari
kunt u erover lezen, hierin worden ook Koma
Hage en Etty Segers genoemd; ook beide
leden van De Toekomst.

Tot besluit van het jaar 2001 wil ik nog noe-
men het plotseling overlijden van ons lid de
heer Commandeur, ons oud lid Ellen ten
Hoopen (echtgenote van Albert ten Hoopen)
en de wedstrijdsecretaris van de afdeling
IJsselstreek de heer Theo Lamberts.

Nieuwjaarsrede (1)
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Wij staan nu aan het begin van 2002. Ik ver-
wacht dat het voor De Toekomst een heel bij-
zonder jaar gaat worden.
Over enkele weken zal de verbouwing van
de hal gereed zijn en hebben wij hier een su-
per accommodatie staan. Na enkele nood-
zakelijke aanpassingen van de "oude" zaal
zullen wij ons kunnen presenteren als een
sport gelegenheid met C-licentie en dat is niet
zomaar iets, hierover heeft u ook al kunnen
lezen in de krant. Een aantal kopieën van dit
artikel hangt ook in de hal.
Verder is het zo dat wij op 26 juni vijftig jaar
bestaan en dit jubileum zullen wij niet zomaar
aan ons voorbij laten gaan, een groot aantal
mensen is reeds geruime tijd zeer druk met
de voorbereidingen van dit feest.
Sportief gezien moeten we er rekening mee
houden dat steeds meer ogen op ons gericht
zijn, zeker ook landelijk. Dit betekent dat een
aantal van onze hogere teams voor een grote
uitdaging staan. Kortom, het wordt een bij-
zonder jaar voor De Toekomst.

Ik wil dan ook graag vanaf deze plaats een
ieder een heel gelukkig en vooral gezond 2002
toe wensen tezamen met diegenen die hem
dierbaar zijn en hoop dat wij er samen iets
moois van kunnen maken.

Albert Enterman

Nieuwjaarsrede (2) Gymclubje

De meeste leden van L.T.T.C. De
Toekomsthebben waarschijnlijk nog nooit

iets van jullie "adoptiekindje" gehoord of ge-
zien. Nou het zit zo: dat "adoptiekindje" is een
gymclubje bestaande uit 12 a 13 dames. Wij
zijn "vroege vogels", want op donderdag-
morgen zijn we al om half negen in de
tafeltennishal en maken daar dankbaar ge-
bruik van de ruimte.
Jaren geleden gymden we onder de vlag van
BRINIO, aanvankelijk in de sporthal en later
in de tafeltennishal. Door wisseling van de
leiding, verloop, samenvoegen van verschil-
lende groepen, enz., bleef uiteindelijk ons
groepje over. Maar onder de bezielende lei-
ding van Trees Woltjer hebben we iedere
donderdag veel plezier.
Soms, als het erg warm is, maken we een
fietstocht (i.p.v. gymmen) in de mooie om-
geving van Lochem.
Maar na de inspanning volgt ontspanning en
drinken we gezellig koffie in de prachtige ver-
nieuwde kantine. Tjonge, wat werd hier een
werk verzet.
We zijn vol bewondering voor zo'n gezonde
vereniging en wensen bestuur en leden van
L.T.T.C. De Toekomst heel veel geluk met het
resultaat.

Mocht u nieuwsgierig geworden zijn, kom op
de donderdagmorgen gerust eens kijken of
nog beter; meedoen.

Names deze enthousiaste dames,

Gerda Simon
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De olliebollen en appelflappen bunt der nog
nauweluks af e traint of wie mot de weide

alweer in. Veurige wekke belde Reint mien
op um te zeggen dat ut weer geet beginnen.
Opnieuw zulle wiele ditjoar weer een gooi
naor ut kampioensschap doon, mor net zo
als andere joaren zal ut wal bie gegooi blieven.
Der zit nameluk een team in dat ons neet zo
good ligt en dat is veural op het persoonlijke
vlak. Wie zult neet met namen beginnen te
streuien mor as ut zowiet is en der bunt
calamiteiten dan zal ik door ongetwiefeld ver-
slag van doan. Mor good, wie mosen de eer-
ste wedstried tegen de Veluwe, vrogger toch
een roemrieke club met veul grote namen.
Um die grote namen hooft wiele ons in ieder
geval neet drok te maken, want kwa nivo mot
wiele nog wal een paar joartjes trainen. Ta-
lent is der zeker binnen onze ploeg, ut kump
der allene neet altied uut.

Ik zat in de kantine op een van die prachtige
steule van Hoog Langen toen Reint binnen
kwam. He had een of andere nekspiere ver-
rekt want zien goeienaovund  kwam der een
betjen verdreit uut. He had ok zo’n dasjen
umme en dat had ik bie hum nog nooit e zene.
‘Dat is neet zo mooi’ was ut eerste wat e zei.
‘Noa ik vind ze fantastisch’, noar de prach-
tige steule van Hoog Langen wiezend. ‘Nee’,
zeg Reint, ‘Joop dut neet met’.
Begint e noe al an zien percentage te denken
dacht ik hard op. ‘Hee hef een of ander feest’.
- In Voorst is iederene zo’n betjen familie van
mekare dus vandoar –

‘Wie heb ie as invaller e chartert’, vroog ik an
mien aanvoerder. ‘Rino’, was zien antwoord.
Toen ik dat heuren kloaren ik helemaole op.
Een man met zoveule ervaring mos ons der
vanaovund deur sleppen.

De tegenstander kek neet zo vroluk toen ze
binnenkwammen. De reputatie die wiele de
afgelopen joaren op e bouwt hebt, is zeker
ok deur e drongen in Apeldoorn.
HJ mos beginnen en had neet veule meuite

Heuksken van Hendrik Jan

met ziene tegenstander, den meer tegen ex-
terne factoren zat te speullen dan tegen  HJ.
He kon zich nameluk vreseluk opwinden
oaver netballen, behalve at e ze zelf had. Dan
kon der nog geen sorry vanaf. Arg kinderach-
tig al zeg ik ut zelf.
Reint mos de tweede wedstried tegen van
de Velde. Dissen deed tenminste wal nor-
maal. Reint door en tegen deed hele rare din-
gen met de bal en won in twee games.
Hiernoa mos Rino tegen Kerst. Ut zal wal an
de name liggen mor he sloog altied mis. Rino
maken twaalf punten , he sloog der  42 oaver
de taofel hen.

Ut dubbel ging verloren en dat was eigenluk
wal een betjen knullig van ons.
Reint won doarnaor kinderluk eenvoudig van
onze netballen specialist en ok HJ had wei-
nig meuite met meneer Kerstmis. Rino doar
en tegen mos zien meerdere erkennen in van
der Velde, den ok duudeluk de starkste te-
genstander van vanaovund was.
Reint won zien derde partij van de aovund en
ging meteen noar de verjaordagsvisite van
zus Willie.
Toen mos Rino tegen Koning netbal en HJ
mos de bordjes umme dreien. Noe begon den
besten man weer te zeiken oaver al die net-
ballen die hej zogenaamd tegen had, dat ik
der op en gegeven moment genog van had.
Zeker toen e ok nog zien batjen oaver de
taofel pleer’n.  Rino verontschuldigen zich wal
duuzendkeer veur ziene sorryballen mor he
vond  ut allemaole mor oneerluk. Ok zol ik
Rino onder ut toafeltennissen caochen. En
dat der ene gin verstand van toafeltennis hef,
dan bun ik dat wal. Desondanks wonnen wiele
verdient met 8 – 2 En Rino, ondanks at de
tegenstander menen dat ie mor net 60 wazen
bedankt veur de fantastische invalbeurt.

Ok wil ik Hoog Langen bedanken veur de
prachtige steule.

PS Mien vrouw hef ze neet e zene mor ik wet
zeker dat ze der ok helemoale weg van is.
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Tafeltennis-poëzie

Gebed zonder eind

O lieve lieve heer,
daar is m'n vader weer

met zijn deskundig commentaar.
Ik sta te trillen als een snaar.
Ga 'k in de aanval of terug?

Speel ik te langzaam of te vlug?
Moet ik nou smashen of blokkeren?

Ik ben te dom om 't ooit te leren.

O lieve lieve heer,
daar speelt m'n zoontje weer.
Och zie hem daar nou staan,
wanneer valt hij eens aan?
Stond ik daar zelf nu maar
en niet die stijve zoutpilaar.

O lieve lieve heer,
daar is m'n vader weer.

Ik geef de bal een extra zetje,
natuurlijk weer niet over 't netje.

Ik krijg het warm en dan weer koud
en sla een simp'le service fout.

Pa roept ; " Die bal was in ! "
Tegenspraak heeft echt geen zin.

O lieve lieve heer,
daar speelt m'n zoontje weer.
Serveren kan ie zelfs nog niet,
zo sta ik hier voor m'n verdriet.
Zie die ellende toch eens aan,

ik kan maar beter huiswaarts gaan.

O lieve lieve heer,
daar is m'n vader weer.

Mijn tegenstander is echt goed,
ik verlies compleet de moed

en de partij ga 'k ook verliezen,
ik zie m'n vaders blik bevriezen.

Het spel is uit, 'k heb dik verloren,
wat zal ik nu weer moeten horen?

O lieve lieve heer,
hij leert het wel een keer.

Natuurlijk ben 'k niet weggelopen,
een goeie vader blijft steeds hopen.
Kom jongen; "Trek het je niet aan'
jij hebt heel erg je best gedaan".

O lieve lieve heer,
ik hoop da 'k gauw een keer

het ouderlijk gedrag
geheel en al begrijpen mag.

Dan speel ik zeker frank en vrij
en win ik iedere partij.

Dan kan ik pa een lesje geven,
ik hoop dat hij dat mag beleven. Hennie Jansen (HaJé)
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Lady's Fun naar "Annie Cactus"

Op zondag 23 december 2001 zijn de dames van Lady's Fun naar "Annie Cactus" geweest.
Wij zouden om 14:00 uur vertrekken vanaf de "Jan Wissinkhal" richting Ruurlo waar "Annie

Cactus" is gevestigd. Helaas vertrok de karavaan wat later dan de bedoeling was. Onze Ietje
Wissink had zich verlaat; "wat niet de bedoeling was en ook zeker niet haar gewoonte is" maar
ja als je een andere tijd in je geheugen hebt zitten. De tijd van aankomst bij "Annie Cactus" ja,
dan heb je een probleem en ben je al snel een 1/

2
 uur te laat. Maar vele laatsten zullen de eersten

zijn zo luidt het spreekwoord en dat geldt ook voor onze Ietje. Iets voor 15:00 uur aangekomen
bij "Annie Cactus", die overigens een zeer prettige tokkel heeft, gaan wij eerst aan de koffie.

Al snel liggen we in een deuk van het lachen en al heeft misschien niet iedereen evenveel
interesse voor cactussen. Met "Annie Cactus" om je heen wordt het wel gezellig en hadden we
al snel het idee in een sprookjestuin te wandelen en rollen. Al rollend kwam onze Claske Harmsen
al bijna vast te zitten met de rolstoel in de wandelpaden. Ja sorry Claske, mijn rolstoel is net iets
smaller en paste net wel. Ah fijn, "Annie Cactus" heeft ons een rondleiding gegeven door de
cactustuinen die overigens nu rusttijd hadden en dus niet de mooiste tijd, "bloeitijd", hadden.
Maar "Annie Cactus" heeft verteld hoe ze er toe gekomen is cactussen te gaan kweken en te
gaan houden. En hoe je cactussen kweekt en hoe je bijzondere vormen krijgt in een cactus.

Nadat iedereen een cactus had gekregen van "Annie Cactus" zijn wij tegen half 5 terug gereden
naar de "Jan Wissinkhal" in Lochem. Vervolgens om 17:00 uur aangekomen bij de "Jan
Wissinkhal" en de boel klaar gezet voor het gourmetten.
Ook had iedereen een nummer gekregen op de uitnodigingsbrief en dit nummer correspon-
deerde met waar je ging zitten met gourmetten tot aan het cadeautje wat voor jou gekocht was.
Bij binnenkomst was namelijk op ieder pakketje een sticker geplakt met een nummer maar nooit
met je eigen nummer.
Overigens heeft ons allen de gourmet goed gesmaakt en is dit alles zeker voor herhaling vat-
baar. Het was ongeveer 21:00 uur toen ik huiswaarts keerde al waren er nog een heleboel bezig
met de afwas en het opruimen van de tafel.

Dit was mijn eerste kennismaking met "Lady's Fun". Ik heb genoten en ga zeker de volgende
keer weer mee…

Ria Scheggetman
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Aankondiging (Beenham-party)

Recreanten,
 woensdag

 27 februari 2002

Dit jaar wordt als vervanging voor de mosselavond een echte been-
ham-party voor de recreanten georganiseerd.

Aanvang van deze avond is om 21:00 uur.
(de training is van 20:00 - 21:00 uur)

De kosten voor deze avond bedragen: � 6,50

Opgave bij: Liesbeth Kok
Henk Franssen
Lienke Freriks
Iet Wissink
Chris Wenneker

Opgave voor 20 februari met directe betaling.

De recreantencommissie
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Oliebollen

Tijdens de nieuwjaarreceptie vond de uit
reiking plaats van de eretitel “Oliebol van

het jaar”, met een bijbehorende oorkonde.
Deze prijs, spontaan in het leven geroepen
door de recreanten enkele jaren geleden,
wordt elk jaar uitgereikt aan een recreant die
zich het voorafgaande jaar bijzonder verdien-
stelijk heeft gemaakt voor de vereniging (deze
komt dus niet toe aan de winnaar(s) van het
oliebollentoernooi (Eldo Verhaagen en Evelien
Eggink)). De prijs werd, in tegenstelling tot
andere jaren, aan drie personen uitgereikt.

Bij deze wil ik iedereen bedanken voor de
kaartjes, bloemen, belangstelling en me-

deleven.
Hartelijk dank, ook namens mijn vrouw.

Johan Zweers

Bedankje
Coos Jansen en Lienke Freriks hebben beide
een paar moeilijke jaren achter de rug en daar
ze beide op de woensdagavond de koffie ver-
zorgen, vonden we dat daar wel iets tegen-
over mocht staan. Iet Wissink heeft zoveel
voor de club gedaan en doet nog steeds zo-
veel voor de club (oa recreantencommissie,
schoonmaak, voormalig commissielid van de
gehandicaptenafdeling, administratief werk
voor Jan Wissink  aangaande de boekhou-
ding van onze club) dat we meenden haar
eveneens in het zonnetje te zetten.

Mirko Egbers
m.m.v. Henk Franssen

Het bestuur en leden wil ik met dit schrij-
ven hartelijk danken voor het medeleven,

welke ik mocht ontvangen in de vorm van
bloemen en ziekenhuisbezoek.
Het is een rare belevenis om zo plotseling in
het ziekenhuis te belanden en nog vervelen-
der als je na een week naar huis zou mogen
en dan in de hal van het ziekenhuis wederom
onderuit gaat en je met alle spoed weer terug
naar je bed moet om het een week later op-
nieuw te proberen.
Na een bloedtransfusie, medicijnen en ver-
der een prima verzorging door het verple-
gende personeel, mocht ik het een week la-
ter weer proberen. Ditmaal zonder problemen.

Dit alles heeft echter ook een gevolg en dat
bestaat uit het feit dat ik diverse activiteiten
moet laten schieten, met name voor de club
en waarvoor ik hoop dat er enige kandidaten
zijn die het willen overnemen. Dat moet toch
lukken met zoveel leden nietwaar?!

Tot slot: veel groeten, nogmaals dank en tot
ziens.

Marcel Theunissen

Een bedankbrief
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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
L.  Freriks 0573-259798

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 01-02-2002:
E.I.H.W. de Jonker (Eduard)
Fr. Ballochilaan 38
7242 AN Lochem
0573 - 258292
01-03-1971

S. Yurd (Savas)
Tubantiastraat 6
7603 XR Almelo
0546 - 866996
18-02-1984

Bedankt:

per 01-03-2002:
H.C. Wilgenhof (Hermien)
Hugo de Grootlaan 8
4241 HM Lochem

Verhuisd:

J. Wenneker (Jasper)
Albert Hahnweg 111
7242 EC Lochem
tel: onbekend

Geboren:

31-12-2001
Laurel Anna Woolschot
(ouders: Aušra en Dinand Woolschot)

14-01-2002
Hermien Berendina Johanna Klein Teeselink
(ouders: Gerda Peters en Bennie Klein
Teeselink)

Senioren:

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
S. Savas 18-02
G. Wissink-Tellinga 20-02
J.L. Lamers 21-02
A. Jonge, de 26-02

Maart:

E.I.H.W. Jonker, de 01-03
A.S.G.G. Arts 05-03
J. Elshof 07-03
A. Horstman 09-03
W.J. Klein Baltink 15-03
C.S. Nijenhuis 16-03
J. Koert 19-03
W.J. Voelman 19-03
D.J. Vries, de 27-03
K. Nengerman 31-03

Jeugd:

Februari:
-

Maart:

R. Wesseldijk 12-03
M. Gerritsen 17-03
S.P.G. Fettelaar 26-03
C. Molen, van der 27-03
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Het barrooster

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

Februari
Vr 01-02 J. Veldmaat + A. Arts
Za 02-02 S. Bouck + J. van Spengen
Ma 04-02 H. Franssen + J. Vos
Vr 08-02 R.Broeke + H.Stegeman
Ma 11-02 J. Bouwmeester + H. van Boxtel
Vr 15-02 R. Swaters + T. Bleumink
Ma 18-02 W. Leidekker + J. Schoolderman
Vr 22-02 M. Willems + E. Verhaagen
Za 23-02 H. vd Lande + J. Heijink
Ma 25-02 E. Driessen + M. Vruggink

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).
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). LET OP: De theetijden
tijdens de trainingen zijn gewijzigd.

Barrooster voor de competitieavonden, waarbij de bardienst aanvangt om 19:15 uur op maan-
dag en vrijdag en om 13:00 uur op zaterdagmiddag.

De sleutel van de hal is af te halen bij:
Jan Bouwmeester, Stalkaars 8
of bij  Bart Ebskamp, Torenmolenlaan 102
of bij  Harry Albers, Kopermolenring 22

Maart
Di 05-03 W. Franssen
Do 07-03 M. Egbers
Di 12-03 P. v/d Weerthof
Do 14-03 J. Fleming
Di 19-03 M. Fleming
Do 21-03 R. Otten
Di 26-03 A. ten Hoopen
Do 28-03 P. v Laarhoven

Mirko Egbers
m.m.v. Jan Bouwmeester

Maart
Vr 01-03 J. Zonneveld + E. Pijper
Ma 04-03 H. Emsbroek
Vr 08-03 R. Jorritsma
Za 09-03 H. Albers
Ma 11-03 J. Rijswijk + J. van Laarhoven
Vr 15-03 K.J. Snijder + R. Verwoert
Za 16-03 A. Pater + D. Woolschot
Ma 18-03 W. Leidekker + J. Schoolderman
Vr 22-03 A. ten Hoopen + E. Eggink
Za 23-03 S. Bouck + M. Enterman
Ma 25-03 E. Driessen
Vr 29-03 M. Willems
Za 30-03 H. vd Lande + J. Heijink

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
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Velen zullen na het zien van de titel denken dat er iets niet klopt of dat ze gek aan het worden
zijn, maar ik kan iedereen gerust stellen; de titel klopt en zover ik het vanaf deze plek kan

bekijken kan het nog gekker!
Dit verslag had er al een maand eerder in moeten staan maar helaas door treurige privé om-
standigheden is dit helaas niet mogelijk geweest.
Het toernooi was dit jaar een dubbeltoernooi en de sterkere spelers vormden een dubbel met de
minder valide spelers zodat iedereen een eerlijke kans had op de eerste plaats. Er waren twee
poules gemaakt. Hieronder staan de poules en de namen zijn op volgorde van het behaalde
aantal punten gerangschikt.

Poule 1
1. Arie Pater en Albert Enterman
2. Frans Snijder en Ria Scheggetman
3. Bart Fleming en Chris Wenneker
4. Hans van de Lande en Lienke Freriks
5. Jaap Bood en Wilco Brunsveld
6. Bep Fisscher en Annemiek Bannink

Poule 2
1. Eldo Verhaagen en Evelien Eggink
2. Johan van de Pangaart en Mirko Egbers
3. Henk Franssen en Myriam van Gorkum
4. Bart Ebskamp en Bennie Bannink
5. Hennie Vels en Irma van de Pangaart

De finale werd dus gespeeld door Arie en Albert tegen Eldo en Evelien. Deze was zenuwslo-
pend, zowel voor spelers als publiek. De sets werden de gehele avond tot de 11 gespeeld dus
ook de finale. De uitslagen waren: 11 -  8 12 - 14 7 - 11
De uitslag was dus in het voordeel van Eldo en Evelien en zij mochten dus ook even later de
eerste prijs in ontvangst nemen. En wat is er toepasselijker bij een oliebollentoernooi dan een
zak oliebollen, deze werd dan ook met smaak en trots aangenomen. Zo eindigde weer een
gezellig avondje op de woensdagavond in de hal!

Als laatste rest me nog de organisator van het hele gebeuren te bedanken dus Kabouter Plop
(alias Chris W.) bedankt en hopelijk loopt het de volgende keer weer zo super!

Groetjes,
Eldo en Evelien

Oliebollentoernooi
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Aankondiging (Clubkampioenschappen)

Wanneer : ZONDAG 3 MAART 2002
Aanvang : 09:00 UUR
Kosten : GEEN
Wie mogen meedoen : Alle senioren  (zowel recreant als competitiespelend)

+ de twee finalisten van de clubkampioenschappen
jeugd (Max en Bram Ebskamp)

De Clubkampioenschappen zullen in de oude bekende vorm worden gespeeld (nl een meer-
kampvorm met voorrondes, kruisfinales (voor de hoogst geëindigde spelers in de voorrondes) en
finalerondes) . Gespeeld wordt: best of three games, met games tot 21 punten.

Schrijf je nu in voor deze
clubkampioenschappen
(het inschrijfformulier hangt in de hal)

(inschrijven voor 16 februari 2002)



Toekomst Meppers februari 2002

26

Deze maand staat onze huisdrukker in de schijnwerper; drukkerij Lammerdink dus. Drukke-
rij Lammerdink heeft niet één, niet twee, maar zelfs drie eigenaren. Vader Lammerdink runt

samen met zijn twee zoons het bedrijf. Wat vroeger een klein bedrijfje was, is ondertussen
uitgegroeid tot een waardig bedrijf met in totaal negen medewerkers.
Het ouderlijk echtpaar is begonnen door een kleine drukkerij over te nemen in het centrum van
de stad. Later zijn beide zoons erbij gekomen. Per 1998 is de drukkerij verhuisd naar de Burge-
meester Leenstraat 54. Sinds enkele jaren hebben ze hun intrek genomen in het nieuwe pand,
iets verder dan de oude locatie, in verband met de nieuwbouw cq. herinrichting van de straat. Er
was geen twijfel over de vraag of de drukkerij zou willen verhuizen naar het industrieterrein. Dit
vanwege het simpele feit dat de eigenaars zeer tevreden waren (en nog steeds zijn) met de
locatie aan de Burgemeester Leenstraat.

Na afloop heb ik het pand met ei-
gen ogen mogen bekijken via een
rondleiding. Erg bijzonder is het
ontwerp van het gebouw. Met
name de schuine daken en de
positie van de ramen. Deze zijn
zorgvuldig gekozen. De achter
liggende gedachte is namelijk dat
in de drukkerij veel gebruik ge-
maakt wordt van daglicht. De ra-
men zijn zo geplaatst dat er geen
direct zonlicht op de pers valt,
maar dat er wel zoveel mogelijk
daglicht in het gebouw komt. Ui-
teraard is dit in combinatie met
TL-verlichting, want daar kun je
in ons land in dit geval niet zonder.

Mijn gesprekspartner, dhr. Erwin Lammerdink, draagt zorg voor de administratieve afdeling en
alles rondom de computers. Hij is voornamelijk bezig met de opmaak. Hieronder valt onder
andere het adviseren van klanten, het ontwerpen van bijvoorbeeld logo’s, visitekaartjes, briefpa-
pier en enveloppen. Zijn broer houdt zich vooral bezig met het drukken. Zijn vader verzorgt de
offertes en onderhoud daarnaast contacten met de klanten. Teamwork dus.
Het meest voorkomende drukwerk bestaat uit handelsdrukwerk (briefpapier, enveloppen, fol-
ders en visitekaartjes) en familieaangelegenheden (geboortekaartjes, trouwkaarten en rouw-
berichten). Daarnaast worden er vele clubbladen gedrukt van verschillende verenigingen, waar-
onder dus ook onze Toekomst Meppers. Ook beschikt men over een kopieservice voor zwart-
wit en kleur kopieën. Tevens kan men er documenten laten inklemmen, inbinden enz.
Een leuk weetje is nog dat de drukkerij veelvuldig gebruikt maakt van computers. Het is zelfs al
mogelijk om aangeleverde stukken in de computer te zetten d.m.v. diskette of scan en via dit
medium een opdracht naar de pers te plaatsen om het te drukken.
Mocht u nog vragen hebben of inlichtingen willen of eventueel een kopietje, dan kunt u doordeweeks
van 08.30 tot 12.30 en van 13.30 tot 17.30 uur terecht bij drukkerij Lammerdink. Zaterdags is de
winkel gesloten.
Ook kunt u ze bereiken per e-mail info@lammerdink.nl of telefonisch op 0573 - 254630.

Een adverteerder in de schijnwerper
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Het 11 punten-systeem (1)

Het Hoofdbestuur heeft in haar vergadering van 10 oktober 2001 besloten om de regel voor
het spelen van games tot 11 punten, welke reeds wordt gehanteerd in de eredivisie, de

Nationale A-meerkampen en de A-jeugdranglijsttoernooien, per 1 januari 2002 ook in te voeren
voor de volgende competitieklassen en nationale evenementen:

alle landelijke klassen in de senioren- en jeugdcompetitie
de Nederlandse Kampioenschappen A (inclusief kwalificatietoernooi), -B en -C.
de Nationale B-meerkampen
de Nationale Jeugdmeerkampen
de Nederlandse Jeugdkampioenschappen A en -B
de B- en C-jeugdranglijsttoernooien
Dit betekent dat voor al deze competitieklassen en nationale evenementen de spelregels 2.11.1,
2.12.1, 2.13.3, 2.13.6, 2.13.7, 2.15.1, 2.15.3, 3.4.4.1, 3.4.4.1.1 en 3.4.4.1.2 worden vervangen
door onderstaande spelregels. Artikel 2.12.2 komt te vervallen. De onderstaande tekst is een
letterlijke vertaling van de ITTF-besluiten tot wijziging van "The Laws of Table Tennis" en de
"Regulations for International Competitions".

2.11      Een game
2.11.1.1  Een game wordt gewonnen door de speler of het paar, dat het eerst 11 punten
          scoort, tenzij beide spelers of paren 10 punten hebben gescoord, in welk
          geval die speler of dat paar winnaar is die/dat het eerst 2 punten meer
          scoort dan zijn/hun tegenstander(s).

2.12      Een wedstrijd (set)
2.12.1    Een set bestaat uit 3 ("best of five"), 4 ("best of seven") of 5 ("best of
          nine") gewonnen games.

2.13      De keuze van serveren, ontvangen en eindlijn
2.13.3    Na iedere 2 gescoorde punten wordt de/het ontvangende speler/paar de/het
          serverende spelers/paar en dat gaat zo door tot het einde van de game,
          tenzij ieder(e) speler of paar 10 punten gescoord heeft of de tijdregel
          ingaat, waarbij de volgorde van serveren en ontvangen hetzelfde zal zijn,
          maar waarbij na elk gescoord punt de service naar de tegenstander zal
          overgaan.
2.13.6    De speler of het paar die/dat het eerst serveerde in een game, zal in de
          volgende game als eerste ontvangen, en in de laatst mogelijke game van een
          dubbelwedstrijd moet het paar dat in de volgende rally de service ontvangt
          de volgorde van ontvangen veranderen, nadat één der paren 5 punten heeft
          behaald.
2.13.7    De speler of het paar die/dat aan een bepaalde eindlijn van de tafel
          begint, zal in de volgende game aan de andere eindlijn beginnen en in de
          laatst mogelijke game van een set moeten de spelers van eindlijn wisselen
          zodra één der spelers of paren 5 punten heeft gescoord.
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2.15      De tijdregel
2.15.1    Behalve wanneer beide spelers of paren tenminste 9 punten hebben gescoord
          treedt de tijdregel in werking indien een game na 10 minuten speeltijd nog
          niet is geëindigd, of eerder indien beide spelers of paren dit verzoeken.
2.15.3    Indien de tijdregel eenmaal is ingegaan, of indien een game langer geduurd
          heeft dan 10 minuten, dienen alle volgende games in die set volgens de
          tijdregel te worden gespeeld.

3.4.4     Pauzes
3.4.4.1   Elke speler heeft recht op:
3.4.4.1.1 Een onderbreking van maximaal 1 minuut tussen opeenvolgende games binnen
          een set.
3.4.4.1.2 Een korte onderbreking voor het gebruik van de handdoek, na elke 6 punten
          vanaf het begin van elke game en bij het wisselen van tafelhelft in de
          laatst mogelijke game van een set.

Het 11 punten-systeem (2)

Het Gekke Puntentelling Toernooi (1)

Nu dan de ITTF een nieuwe puntentelling in-
troduceerde pakten we de uitdaging aan en
nodigden  spelers uit met een redelijk niveau
voor een lekker dagje pingpongen volgens de
aangekondigde puntentelling en vroegen naar
hun bevindingen.

Aanloopproblemen
De aanloop voor het toernooi had nog al wat
voeten in de aarde. Zo viel het tegen om een
(enigszins centraal gelegen) accommodatie
te vinden. Maar vervelender was dat in de
week voor het toernooi Jochem Veldmaat,
webmaster van de website van De
Tafeltenniswinkel, en belangrijk in de voorbe-
reiding op het toernooi, plotseling met acute
buikklachten in het ziekenhuis werd opgeno-
men. Geen T-shirts voor de deelnemers
(waarvoor hij het ontwerp maakte), geen ac-
tuele stand van zaken op de site (locatie was
nog niet eens bekend), maar met name een
domper op het toernooi. Even overwoog ik
nog om het toernooi af te gelasten. Maar dat
was ook weer zonde.
Uiteindelijk vond het toernooi plaats in de

Vanaf januari 2002 gaan alle landelijke
klassen spelen volgens de nieuwe

puntentelling (games tot 11 punten, best of
five, servicebeurt wisselt elke twee punten).
Vooruitlopend op deze nieuwe speelwijze or-
ganiseerde De Tafeltenniswinkel in Utrecht op
8 juli al een toernooi (Eerste Nederlandse
Gekke Puntentelling Toernooi) waar met deze
nieuwe puntentelling werd geëxperimenteerd.
Hieronder volgt een verslag. Besloten wordt
met conclusies en tips voor de speler die zich
snel wil aanpassen aan dit nieuwe systeem.

Achtergrond van het toernooi
De Tafeltenniswinkel in Utrecht wil, behalve
een aantrekkelijke winkel voor tafeltennis-
liefhebbers zijn, ook de tafeltennissport sti-
muleren en zo mogelijk aan de ontwikkeling
ervan bij te dragen. In dat kader werd in juli
2000 al een experimenteel toernooi gehou-
den met de toen net geïntroduceerde 40 mm.-
bal. (verslag (incl. tips) stond vorig jaar in de
TTM en staat op de site onder de kop nieuws:
www.tafeltenniswinkel.nl)
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Het Gekke Puntentelling Toernooi (2)

sport, ook voor de toeschouwer. Door het
hoge tempo en het vele effect zijn de rallies
soms kort en de fouten voor de leek moeilijk
te begrijpen. De toeschouwer zou daardoor
niet gestimuleerd worden zelf het batje ter
hand te nemen. Dus begon de ITTF enige
jaren aan een set van nieuwe maatregelen,
die de sport weer aantrekkelijk moeten ma-
ken.
In eerste instantie werden een aantal lange-
noppen-rubbers verboden, die al te onvoor-
spelbare effecten genereerden. In 2000 werd
de grotere bal geïntroduceerd, opdat de toe-
schouwers deze beter konden volgen. Ver-
volgens werd besloten in 2001 de telling te
veranderen: meer en kortere games zouden
kunnen zorgen voor meer spannende mo-
menten.
Met kortere games is de kans kleiner dat er
grote voorsprongen bereikt worden. Het ge-
wicht van ieder punt weegt zwaarder binnen
de nieuwe telling. Ongeconcentreerd begin-
nen is er in de nieuwe telling niet meer bij.
Een dagje spelen met de nieuwe puntentelling
leverde de volgende reacties op:
- "Niet leuk, de partijtjes worden veel te kort"
- "Ja, wel leuk, meer spannende momenten
is leuker"
- "Nieuwe telling is een geforceerde poging
om via vluchtig scoren de gunsten van de kij-
kers en commercie te bedingen. Er moet
meer aan promotie worden gedaan. De kij-
ker moet inzicht verschaft worden in de ach-
tergrond en de inhoud van het spel."
Ongeveer de helft van de deelnemers vond
spelen met deze puntentelling leuker dan met
de 'oude'.

Conclusies
Partijen worden een stuk korter, gemiddeld
zo'n 20-25%; een competitiewedstrijd zal dus
ook al gauw een uur korter duren; voor de
afdelingscompetitie valt hiermee een nadeel
weg (al is op het moment van dit schrijven
(dec. 2001) nog niet definitief besloten of en
wanneer in de afdelingscompetitie volgens de
nieuwe puntentelling gespeeld gaat worden).

mooiste tafeltennisaccommodatie van Ne-
derland, die van Schenker BTL/SKF in Veen-
endaal. Wilfred Berkhof van deze vereniging
droeg hier in belangrijke mate aan bij. Hij re-
gelde de opening van de zaal, stond achter
de bar en deed uiteindelijk ook nog mee aan
het toernooi.

Verloop van het toernooi
Gespeeld werd door 15 deelnemers in 5
poules van drie, en vervolgens in 3 vijfkampen.
In één vijfkamp speelden de dames en
Wilfred. De A, B, en C-heren werden verdeeld
over de andere twee vijfkampen. De num-
mers 1 en 2 van de poules speelden een kruis-
finale, waarvan de winaars het tegen elkaar
mochten opnemen voor de dagprijs.
De overwinning bij de dames ging naar
Marlies Fleming van De Toekomst, voor Iris
Kirsten van Wibats. Bij de heren speelden in
de ene kruisfinale poulewinnaar Marcel Hof-
man van Victoria tegen Waldo Hagenaars van
de Veluwe. In de andere kruisfinale stond
poulewinnaar Remy Beelen van De Toekomst
tegenover Marco Frederiks van Schenker
BTL/SKF. Beide eerstgenoemden wonnen vrij
overtuigend hun partij. In de finale liet Remy
Beelen zien niet voor niets de enige A-speler
van het toernooi te zijn. Hij liet Marcel kans-
loos. Of dat volgende jaar nog zo is valt te
betwijfelen. Marcel gaat een klein jaar op we-
reldreis en besluit die met een twee maan-
den durend trainingskamp in China.
De sfeer tijdens het toernooi was, evenals
vorig jaar, buitengewoon goed. Het was ge-
zellig en er werd fanatiek gespeeld. Wat dat
betreft zou dit toernooi een jaarlijks evene-
ment mogen worden.

De nieuwe puntentelling
Terug naar de aanleiding van het toernooi: de
nieuwe puntentelling. Laten we beginnen om
te kijken waarom de puntentelling veranderd
is. De Internationale Tafeltennis Federatie, de
ITTF, doet al enige jaren pogingen het wat
verstofte imago van de tafeltennissport wat
op te poetsen. Tafeltennis is een moeilijke
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Een concentratiedip levert al snel een game-
verlies op. Anderzijds weegt gameverlies
minder zwaar;
Voor de spelers en speelsters zou een voor-
deel kunnen zijn dat er zowel in relatieve als
in absolute zin meer rustpunten zijn. Meer tijd
voor bezinning, meer mogelijkheden om de
tactiek te veranderen. Hoewel dit ook omkeer-
baar is. Men zou kunnen stellen dat de tac-
tisch betere/rijpere spelers/speelsters  meer
baat hebben bij kortere games. Zij zouden
misschien de betere keuzes kunnen maken
op die belangrijke momenten.
Of de nieuwe puntentelling voor slow-starters
een nadeel is moet nog worden bezien. De
puntentelling noopt om een game niet meer
relaxed te beginnen, want er valt verderop in
de game niets meer goed te maken.
De nieuwe maatregelen zorgen in elk geval
voor publiciteit in de media. Of de populariteit
van de sport door deze kortstondige publici-
teit toeneemt is twijfelachtig.
De spanning neemt voor zowel kijker als spe-
ler toe.

Tips voor de competitie-spelenden:
- Neem een game om een aantal services te
testen en speel de rest van de games zoveel
mogelijk een en dezelfde service. Zoek dat
zwakke punt op en blijf de tegenstander be-
stoken. Per slot van rekening heb je maar
twee services per beurt. Alleen boven de tien
valt een variatie aan te raden die totaal afwijkt
van de vaste service.
- De spelers/speelsters die conditioneel min-
der zijn raad moeten gebruik maken van de
mogelijkheid om rustpunten te zoeken. Ze-
ker in de loop van een toernooi kan dit ver-
lichtend werken.
- Maak nog concreter voor ieder punt (of voor
iedere game) een duidelijk strijdplan en voer
dat uit. De concentratiespanne laat het beter
toe om een game tot de elf voluit geconcen-
treerd te spelen in verhouding tot de oorspron-
kelijke games. Na iedere game even ontspan-
nen en vlak voor aanvang van de nieuwe game
weer dezelfde procedure volgen.

Het Gekke Puntentelling Toernooi (3)

- Het is belangrijk om voorafgaand aan de
echte invoering zo veel mogelijk partijen met
de nieuwe puntentelling te spelen. De zwaar-
tepunten liggen anders. Je moet de partij he-
lemaal anders denken. Ook zijn de standen
waarop je de handdoek mag pakken anders.
Het is allemaal even wennen, en wie hiermee
het meest ervaring heeft opgedaan kan er
vruchten van plukken.

Dit zijn zo wat bevindingen m.b.t. de nieuwe
puntentelling. Mijn indruk is dat de invloed van
de verandering groter is dan de invoering van
de grotere bal. Maar ik ben er van overtuigd
dat vrijwel iedereen ook aan deze maatregel
spoedig zal wennen.

Frank Bilius
eigenaar De Tafeltenniswinkel - Utrecht
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Van de jubileumcommissie

De jubileumcommissie zal dit jaar spijkers
met koppen moeten gaan slaan. De

plannen voor het vijftigjarig jubileum zullen
moeten worden omgezet in actie. Ik hoop dan
ook dat alle commissies en afdelingen van
onze tafeltennisvereniging zich verder zullen
gaan verdiepen in hun voornemens om er een
geslaagd jubileumjaar van te maken.

Dat het een bijzonder jaar gaat worden zal
iedereen duidelijk zijn. Een nieuw stuk hal er
bij, een kantine die ruimte gaat bieden aan
meer mensen en nieuwe activiteiten wellicht,
een C-status  voor onze vereniging, nieuwe
douche- en kleedruimtes en dan ook nog een
nieuwe euro op de koop toe.
Er lijkt aan alle voorwaarden te zijn voldaan
om alles naar wens te laten slagen. Of blijft
er nog iets te wensen over? Ja hoor. De
jubileumcommissie hoopt van harte dat ie-
der lid van de vereniging een bijdrage gaat
leveren aan alle activiteiten die op stapel
staan. Want ik hoop werkelijk dat het ook het
jaar gaat worden van “vele handen maken licht
werk”.
Naast alle activiteiten zal er sprake zijn van
meer bardiensten, meer schoonmaken,
meer voorbereiden, en zo kunnen we er nog
een paar noemen. Vrijwilligerswerk waar het
jubileumjaar mee valt of mee staat.

Het mooiste is als je je diensten gaat aanbie-
den, maar ook is het van belang dat je ja zegt
als je wordt gevraagd om één of meer taken
te willen vervullen. Denk er al over na wan-
neer je wel iets kunt betekenen.

Met een vriendelijke groet namens de
jubileumcommissie,

Harry Albers

in het vorige jaar heb ik een aantal leden van
onze tafeltennisvereniging  benaderd met de

vraag om één of meerdere pagina’s te schrij-
ven voor het jubileumboek.  In alle gevallen is
gevraagd om over een bepaald thema te
schrijven. Ik hoop dat er vorderingen zijn ge-
maakt, want de tijd schiet voorbij.

Eind februari van dit jaar is genoemd door de
redactie als uiterste inlevertermijn.

Ik verwacht dan ook  dat alle leden er dan ook
in zijn geslaagd om iets op papier te krijgen.
Als iemand echter niets meer weet en geen
nieuwe inspiratie kan vinden, lever dan toch
tijdig in wat er wel op papier staat. Dit stelt de
redactie dan toch nog in de gelegenheid om
aanvullingen te vinden.

Als er nog leden zijn die met informatie uit
het verleden rond lopen, kort of langer gele-
den doet er niet toe,  laat het ondergetekende
of de redactie weten. Iedere bijdrage kan op
waarde worden bekeken en is wellicht plaats-
baar waar anderen het niet meer wisten.

Met een vriendelijke groet namens de
jubileumcommissie,

Harry Albers

Op zaterdag 29 maart vinden de jaarlijkse
Open Benelux Kampioenschappen voor

senioren te Gorssel weer plaats. In de hal
hangt een opgaveformulier.
Men kan zich tot 24 februari opgeven. Men
dient dan het geld al bij Bart Ebskamp te heb-
ben voldaan.

De technische commissie

Benelux toernooi



Toekomst Meppers februari 2002

36

Alexander
Arena
Baby
Beatrix
Bruiloft
Democratie
Eenzaam
Gouden Koets
Huwelijkslied
Koningin
Koningshuis
Land
Marco Borsato
Monarchie
Prins
Prinses
Reis
Ringen
Sita
Trouwerij
Trouwfeest

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

De puzzelhoek

INLEVEREN UITERLIJK 01 MAART IN DE COPYBUS!!!

Oplossing februari-nummer :

Naam:

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

De juiste oplossing van de puzzel uit het vorige nummer was: “De euro is van ons allemaal”.
Er zijn deze maand 10 oplossingen bij ons binnengekomen. De prijs gaat deze maand naar

Darjan Wamelink.

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 laat zich (al na het zien van de omslag van het clubblad) haast
raden. Het huwelijk van prins Willem-Alexander en Maxima wordt tijdens het intikken van deze
tekst namelijk voltrokken en is een goede inspiratiebron voor deze puzzel.
Let wel op het valstrikje die we in deze puzzel hebben geplaatst.

Succes met het oplossen van de puzzel!

De redactie
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Zo, de eerste maand in het nieuwe jaar is
weer voorbij. Deze maand heeft vooral

de club- en IJsselstreekkampioenschappen
in onze geheugens gezet. Verder zijn de com-
petities weer begonnen waarin weer veel suc-
cessen worden  verwacht.

Op 12 januari was het eerst de beurt aan de
clubkampioenschappen. We  begonnen rond
10 uur en iedereen was er klaar voor. De
poule-indelingen waren niet naar sterkte, zo-
dat de betere de kruisfinales makkelijk haalde.
Alleen in poule E was er spanning, maar
Wiebe maakte zichzelf, in 3 sets tegen
Emmy, groepswinnaar. Ook was er de eer-
ste afhaker, Sander kon wegens privé-ver-
plichtingen het toernooi niet afmaken. Na de
eerste ronde kwam er een onderbreking in
de vorm van een uitgebreide lunch, hier kon
iedereen zich voorbereiden op de laatste
wedstrijden.
Toen kwamen de kruisfinales, daarin kwamen
de eerste grote verassingen. Eerst maakte
Bram onverwachts een einde aan de titel-
aspiraties van onze zieke Emmy. In 2 sim-
pele sets werd ze in de 2e poule geknikkerd.
En toen kwam het…Wiebe tegen de altijd las-
tige Jochem. Wiebe was vergeten hoe hij zijn
batje vast moest houden en tegen de tijd dat
hij dat weer wist had Jochem in derde set al
een ruime voorsprong genomen. En met een
beetje hulp van het publiek won Jochem ook
de derde set, en hiermee een plek in de
winnaarspoule.
Toen kwamen de belangrijke wedstrijden, in
de eerste poule ging het eigenlijk alleen tus-
sen Bram en Max, in een niet al te spannende
wedstrijd waarin de emoties erg hoog oplie-
pen bleek Max over de meeste zenuwen te
beschikken. Hij sloeg zichzelf in 2 sets tot
clubkampioen. In de 2e poule nam Emmy haar
revanche op Wiebe door hem te verslaan en
daardoor werd zij 6e. In de 3e poule bleek Jos
over de meeste zenuwen te beschikken, de
overwinning op zijn broertje was waarschijn-
lijk zijn hoogtepunt (samen met de beker na-
tuurlijk). In de laatste poule was Coline de-

gene die de rest achter zich liet. Haar zusje
behaalde mooi de tweede plaats.
Het was overduidelijk weer een groot succes,
en we verheugen ons alweer op de volgende
editie van ons clubkampioenschap voor de
jeugd.
De uiteindelijke uitslag was als volgt:

01: Max Ebskamp
02: Bram Ebskamp
03: Guido van Zwieten
04: Johannes Osterloh
05: Jochem Beyer
06: Emmy Pater
07: Wiebe Fransen
18: Guus Schutte
19: Siebe Fettelaar
10: Maurice Wissink
11: Jos Goossens
12: Nicky Grootjans
13: Rick Leussink
14: Marten Knot
15: Arie Goossens
16: Coline Rhebergen
17: Merle Rhebergen
18: Christian v/d Molen
19: Freek Jansen

Een week later was het de beurt aan de
IJsselstreekkampioenschappen. Hier waren
naast de voorrondes en de finalerondes ook
nog mogelijkheden te dubbelen, helaas be-
haalde hier niemand enkele successen. Bij
de gewone wedstrijden haalde Max de halve
finale en Bram de finale. De laatste verloor
de finale maar won desondanks een beker.

De competitie is ook weer begonnen, dit be-
tekent dat er weer getraind gaat worden, met
de nieuwe hal erbij wordt de trainingsgroep
gesplitst. De oudere zullen voortaan in het
nieuwe gedeelte trainen. Gelukkig ziet de
jeugd elkaar na afloop nog in de kantine.
Verder zijn de voorbereidingen van het aan-
komende jeugdkamp ook weer in volle gang,
dan hebben jullie wat om je op te verheugen…

Johannes Osterloh

De jeugdhoek
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Verslagen Moppen (2)

Bij Gilette hebben ze een nieuwe uitvinding
gedaan en Maxima komt op bezoek om hem
te bekijken. De direkteur laat de nieuwe
scheermachine zien: "Kijk de man stopt hier
zijn hoofd in en dan wordt hij in 10 seconden
glad geschoren." "Maar direkteur, hoe kan dat
nou?" vraagt Maxima "Alle mannen hebben
toch verschillende gezichten?" Zegt de
direkteur: "Ja, maar dat is alleen de eerste
keer!"

Op de Koninklijke huwelijksdag was Maxima
bezig zich aan te kleden.Plotseling besefte
ze dat haar witte schoenen nog in Argentinie
stonden. Grote paniek maakte zich van haar
meester. Totdat een aanwezige vriendin aan-
bood om haar schoenen af te staan. Helaas
waren de schoenen een stuk te klein en toen
de dag voorbij was waren Maxima's voeten
totaal afgeklemd. Toen zij en ZKH Willem
Alexander naar hun suite gingen kon ze niet
alleen haar schoenen uittrekken.Terwijl de
hele familie voor de deur van hun suite stond,
trok ZKH Willem Alexander haar eerste
schoen uit. Onder luid gekreun van Maxima
schoot de schoen eindelijk van haar voet. "Die
zat strak!" hoorden zij ZKH Willem Alexander
zeggen. "Ik zei toch dat ze nog maagd was."
zei de moeder van Maxima. Alle aanwezigen
op de gang keken vreemd op toen ZKH
Willem Alexander zei: "Nu de andere kant
nog." En weer hoorden ze een luid gekreun:
'AAAHH,' kreunde Maxima toen haar gekwelde
voet uit de schoen schoot. "Die was nog strak-
ker," hoorden ze ZKH Willem Alexander zeg-
gen. Waarop Prins Claus zei: "Dat is mijn
zoon, eens een marinier altijd een marinier."

Wat is de overeenkomst tussen boerenkool
en Maxima?
Ze zijn pas echt lekker als de vorst er over-
heen is geweest.

Maxima heeft haar enkel gebroken.
Gelukkig is ze W.A. verzekerd!

Ik heb zaterdag 19 januari voor het eerst mee
gedaan met de IJsselstreek kampioenschap-
pen 2002. Ik zat bij de welpen. Er zaten 4
anderen in de poule. Ik was derde geworden
van de poule, maar ik vond het wel leuk.

Groetjes,
Merle

Hallo allemaal. Zaterdag 19 januari heb ik voor
het eerst mee gedaan met de IJsselstreek
kampioenschappen in Gorssel. Ik zat bij meis-
jes van mijn leeftijd (12-13 jaar).
Ik had alles verloren, maar dat maakt niets
uit. Het was in ieder geval heel leuk en heel
gezellig.

-X-jes,
Coline

Twee belgen willen bij de politie van Neder-
land. Dus gaan ze naar het politiebureau. De
eerste Belg gaat naar binnen en vraagt of hij
bij de politie mag. "Het mag, maar dan moet
je eerst 3 vragen oplossen." zegt de baas van
de politie.
Vraag 1:
- "Hoe heet de koningin van Nederland?"
- "Koningin Beatrix."
Vraag 2:
- "Hoe heet de minister-president van Neder-
land?"
- "Wim kok"
Vraag 3:
- "Wie heeft Willem van Oranje vermoord?"
- "Oh, dat weet ik zo niet. Maar zodra ik het
weet fax ik het."
Als hij buiten komt vraagt de andere Belg:
"Je bent zeker niet aangenomen?"
"Oh zeker wel; ik moet gelijk een moord op-
lossen!"

Moppen (1)
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De twee kanten van...

Deze maand een speler uit het veertiende seniorenteam. Spelend met vader en zoon Frans-
sen . Deze persoon is sinds enige tijd ook vaak op de woensdagavond gesignaleerd in de

tafeltennishal, om daar bij de recreanten een balletje mee te slaan.

Naam : Frederik Nicolaas Moespot
Roepnaam : Freddie

  (Magic Fred à bedacht door
  Richard Otten enJeroen Hoffman)

Adres : Bergweg 34
Postcode en woonplaats : 7242 ER Lochem
Geboortedatum : 18-07-1958
Lid sinds : 1979
Burgerlijke staat : Gehuwd met mijn vriendin
Beroep : Hoofd keuken SVVL “de hoge weide”
Gezinssamenstelling : 2 dochters (Antoinette en Malou) en vrouw (Dirkje Hissink)
Huisdieren : Konijn (Langoor), 2 aquariumvissen,

  vijvervissen, en één parkiet
Schoenmaat : 45 (krap an)
Opleiding : Middelmatig
Hobby’s : Timmeren, verzamelen van munten, computeren

  and last but not least: tafeltennis

Favoriete speler : Remy Beelen
Favoriete speelster : Marlies Fleming
Ambities op tafeltennisgebied : Lekker meedoen
Wat vind je van De Toekomst : Gezelligheidsvereniging

Lekkerste gerecht om te bereiden : Hachee met hutspot
Niet te eten : Slakken en oesters
Afkeursdrank : Rivella
Beste uitgaansgelegenheid : Santrepedro (bestaat niet meer)
Slechtste uitgaansgelegenheid : De grot in Arnhem (maar die bestaat ook al niet meer)

Mogen me wakker maken voor : Iets met 3 letters
Beste karaktereigenschap : Delegeren
Slechtste karaktereigenschap : Niet altijd stressbestendig
Kijkt graag naar : Hart van Nederland
Heeft een hekel aan : Soaps
Mooiste film : Once upon a time in the West
Slechtste film : The Grince
Ambities : Veel geld verdienen
Lukt dat? (veel geld verdienen) : Niet echt.....
De wereld over 100 jaar : Ik hoop schoner en vredelievender
Wens/Droom : Op dezelfde voet verder
Wijze raad : Praat met elkaar, niet over elkaar
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Volgende maand verwacht...

n Impressie Europese Top 12?

n Wedstrijdverslagen jeugd?

n Verslag van de Beenham-party?

n Verslag Enno Wijsbeektoernooien?

n Team-samenstelling van de aangepaste sporters?

n Wellicht staat uw stukje in het volgende clubblad?
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