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Gegevens

Paaseieren?

Verf?

Kwasten?

Paashaas van chocolade?

Vuur?

Informeer eerst bij onze
adverteerders!

De redactie verkeerd in nood, hoge nood!
Door allerlei omstandigheden heeft de re-

dactie een zwaar jaar achter de rug. Inmid-
dels heeft de redactieploeg onverwacht af-
scheid moeten nemen van Marcel
Theunissen en resten nog enkele zware
maanden tot de zomerstop. Hoe alles daarna
zal verlopen is tot dusver een raadsel. Evelien
en Mirko zullen hun redactietaken dan name-
lijk neerleggen. Vult u de rest maar in.... La-
ten we het voorlopig positief bekijken. Hope-
lijk gaan mensen beter hun best doen om het
redactiewerk lichter te maken en zullen
nieuwe mensen zich aanbieden voor het
redactiewerk. U hoort nog van ons en hope-
lijk horen wij van u.

Binnenkort gaat de redactie aan de slag met
het jubileumboek. Eerst zal er gekeken wat
er zoals allemaal al binnen is gekomen en
wat er nog op korte termijn binnen moet ko-
men. De door de redactie gestelde uiterste
inleverdatum is inmiddels al verstreken, maar
zoals altijd zijn wij erg coulant. Iedereen wordt
verzocht zijn of haar bijdrage z.s.m. aan ons
te doen toekomen.

Dan over naar de inhoud van deze Toekomst
Meppers. Naast de redactie is ook het bestuur
deze maand flink in de pen geklommen. Her
en der in het clubblad vindt u deze stukken
terug.
Verder zijn de meeste vaste rubrieken wel
weer aanwezig op de adverteerder in de
schijnwerper na. Deze ontbreekt deze maand
en mogelijk de komende maanden. Evelien
heeft te kennen gegeven hiermee te stoppen.
Voor deze rubriek zoeken wij dus een nieuwe
auteur. Voelt u zich geroepen?
Met de maand wordt ook de jeugdhoek dun-
ner. Wij willen de jeugdcommissie en de
jeugdleden aansporen om weer regelmatig
copy aan te leveren.

Veel leesplezier!

Jochem Veldmaat
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De leider van een groot leger kan worden
overwonnen, maar de wilskracht van een

enkel leger, kunt u aan het wankelen bren-
gen. Helaas hebben we hier te maken met
dat kleine leger. Ik doel op de leden van de
redactie. Niet dat ze geen wilskracht hebben,
die is zeer duidelijk aanwezig. De reden van
het wankelen bent u eigenlijk. U, die als vrij-
williger mee zou kunnen helpen het legertje
van de redactie op poten te houden, door
spontaan uw hulp aan te bieden.
Het bestuur heeft van de redactie een uitge-
breid verslag gekregen van al hun werkzaam-
heden. Vindt u het ook zo prettig, om iedere
maand weer, lekker even onderuit te gaan
zitten en dan even de Meppers door te lezen?
Weet u wat voor werk daaraan vooraf is ge-
gaan? Leuk om in de krant te lezen, hoe de
uitslagen van wedstrijden zijn. De redactie tim-
mert voor onze club hevig aan de weg met al
de berichten, die u via welk medium dan ook
onder ogen krijgt. Als u alle berichtgevingen
van de tafeltennisclub “De Toekomst” onder
ogen krijgt, kruipt bij u dan ook dat trotse ge-
voel naar boven van; dat is mijn club? Nou
dan vinden wij als bestuur eigenlijk, dat u de-
gene bent, die kan voorkomen, dat ons club-
blad verloren gaat.
De minst moeilijke taak is om op tijd en spon-
taan de kopie voor het blad in te leveren. Dus
probeer ook eens iets op papier te zetten.
Heeft u twijfels, maak dan een praatje met de
redactieleden die er nu nog zijn!
Het  aantal leden van de commissie wordt
een beetje dun en dat komt niet omdat ze
geen wilskracht hebben, of omdat ze het werk
wat ze doen niet leuk vinden.
De oorzaken van het wankele legertje zijn de
omstandigheden zoals; niet voldoende man-
kracht, gezondheid, studie, verhuizen enz..
Als bestuur zijn we erg blij, dat we al zoveel
vrijwilligers binnen de club hebben, die op
welke wijze dan ook, steeds weer hun steen-
tje bij dragen. Met al die steentjes is onze hal
gebouwd, nu nog de steentjes, die het leger-
tje van de redactie stevigheid geven.

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

Maart 2002:
Za 02 maart Nederlandse kampioenschappen te Heerlen (aanvang 10:00 uur)
Zo 03 maart Nederlandse kampioenschappen te Heerlen (aanvang 11:00 uur)
Zo 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 09 maart Tafeltennisfinale Europacup voor landskampioenen.
De grote sporthal “De Zon” in Klazienaveen, aanvang 13:30 uur

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 Paaskaarten (aanvang 20:00 uur)
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

April 2002:
Za 06 april 8e competitieronde landelijk

Landelijk dames: De Toekomst 1 - US 1
Landelijk heren: De Toekomst 3  - VTV (N) 1

Za 13 april 9e competitieronde landelijk
Landelijk heren: De Toekomst 1 - BIT.NL 1
Landelijk heren: De Toekomst 2 - Flits 1

Wo 17 april Bingo-avond voor de recreanten en de A.L.T.C.

Za 20 april 10e competitieronde landelijk
Landelijk dames: De Toekomst 1 - DOV 2
Landelijk heren: De Toekomst 3  - SVE 1

Zo 28 april Darttoernooi tac-tics (aanvang 12:30 uur)
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Goede zaken voor website De Toekomst

in het clubblad van februari meldde ik al dat
het record aantal bezoekers per dag was

verbroken. Enkele dagen later, op maandag
4 februari, werd het record weer verbeterd.
Ditmaal ging het record van 73 naar 78 be-
zoekers op één dag; een geweldig aantal.

Competitie
De afgelopen maand heeft u het vrijwel zon-
der uitslagen van de tegenstanders moeten
doen en dus ook zonder de actuele standen.
In de hal waren ze niet te vinden en ook op
onze website niet. Logisch, want beiden zijn
aan elkaar gekoppeld. De uitleg van het
afdelingsbestuur hierover kunt u op de
website terugvinden.
Inmiddels zijn de gegevens van de eerste
speelweken al wel bekend. Gegevens van
onze eigen teams worden sowieso wekelijks
bijgewerkt en de overige gegevens zodra deze
bekend zijn. De meest actuele competitie-
gegevens vindt u dus terug op onze website!

Nieuwsbrief
De redactie maakt ook elke maand een
nieuwsbrief. Alle nieuwsbrieven kunt u digitaal
terugvinden op onze website, zoals dat ook
met de laatste vier jaargangen van ons club-
blad het geval is. Erg handig of leuk als u een
keer wat op wilt zoeken of opnieuw wilt le-
zen. Dit alles en nog veel meer vindt u terug
in het internet-archief op de website.

Wederom nummer 1
Eind februari werd weer een nieuwe samen-
stelling van de TTNL Top 10 bekend gemaakt.
Voor de zevende achtereenvolgende keer is
de website van De Toekomst tot de beste cq.
mooiste tafeltennis-website van Nederland

gekozen. De Toekomst staat al sinds 10 au-
gustus 1999 onafgebroken bovenaan deze
lijst. Inmiddels al meer dan tweeëneenhalf jaar
dus!

De nieuwe TTNL Top 10 per 26-02-2002:

  1   De Toekomst - Lochem (1)
  2   GTTC - Groningen (2)
  3   Shot - Soest (5)
  4   Victoria - Hilversum (6)
  5   Bijmaat - Huizen NH (7)
  6   De Brug - Apeldoorn (8)
  7   Arboned/Westa - Wessem (4)
  8   Papendrecht - Papendrecht (3)
  9   Ankerstars - Middelstum (-)
10   Bunschot - Bunschoten (-)

Tafeltennis-poëzie
Inmiddels is de redactie weer door de voor-
raad poëzie heen. Als men dus ook maar een
kleine bron van inspiratie op een willekeurig
moment heeft, dan wordt u verzocht dit vast
te leggen en het ons te doen toekomen via
het formulier op de website of door het in de
copybus te deponeren.

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.

Jochem Veldmaat
webmaster

http://start.at/toekomst

toekomst@bigfoot.com

url:

e-mail:
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de ex wereldrecordhoudster!!!!!  was dit toch
echt te weinig. Helaas pindakaas!!!
Nee geef mien dan Greta…………mor, die
hef alles e geven op heur 5 kilometer met een
prachtig nieuw wereldrecord. Dat ut later deur
Claudia………….. weer verbetterd word’n gif
helemaole niks, van Greta………. kunne
wiele nog van alles hebben.

De keals doorentegen waren op een paar
uutzonderingen noa wal good bie de les. Wat
Jochem………… presteren grenst an ut
ongeleuvige. 3 keer een wereldrecord rieden
en met 2 golden en 1 zilveren plakke weer
noar huus hen goan is fantastisch. Ids had
met de 500 en 1000 meter de gedachten nog
te veulle bie Anni………..He mot noen weer
allene onder de beeste kroepen.  De 1500
meter was good mor neet good genog.
Carl………deed good zien beste mor had
volgens mien te veule las van de zenuwen.
He had mor ene westried en toen ging ut net
effen mis.
Ut drama Bob………….. dat gun gin enen
sportman, allene he had ziennen handdoek
motten gooien nao den afgang op de 5 km. In
die paar dage kun ie nooit herstellen. Ze ga-
ven ut nog an op de radio, Bob jij of Bob ik.
Rintje………..deed ut good, den hef zoveulle
goodwil e kweekt deur ziene fantastische
prestaties dat e der in Turijn ok nog wal bie
mag wezen. Desnoods as starter.
Kun e wiele mooi Bart…………. onze

De eerste helfte zit der alweer op en ik mot
zeggen dat ut dit jaor aardig moeizaam

geet.
Noe word’n wiele ok alweer een joartjen older
en dan is presteren op ut hoogste niveau neet
altied eaven gemakkeluk.
Met 27 punten in 5 wedstrijden staot wiele nog
neet direct in de gevarenzone, mor veule
bukke hooft wiele neet meer te scheeten an-
ders geet ut nog een kere mis.
Reint……… speult as in ziene jonge jaoren.
He oogt fris en hef zien heuft leug. De ge-
ruchten goat dat e nogal nauwe contakten hef
met ene Emiel “tsjakka” ………….. Of der wat
klopt van die verhalen dat wet ik neet.
Dat maakt ok niks uut, at e ziene partijen mor
wint.
Joop………… en Hendrik Jan………….. laot
ut er een betjen met zitten. Die doot meer
met onder de Olympische gedachte van
metdoon is belangrieker dan winnen.

Noe wiele ut toch oaver die Olympische spe-
len hebt. Wat is ut toch een fantastisch eve-
nement, veural umdat drama en triompf
zodichte bie mekare zit.
Kiek noar Renate, ……….. (ik gebruuke al-
lene veurnamen umdat Mart…… dat ok altied
dut, zelf kun ie dan de achternamen der bie
verzinnen, vandoar de ruumte), geweldig op
de dree kilometer mor onderuut op de 1500
m. Ik zakken deur mien been en dat moi nooit
doan, ongeveer ut zelfde as toafeltennissen
zonder arme, dat geet ok neet.
Um mor bie de dames te blieven. Marinanne
………… bakken der ok weinig van. Allene
de 1000m was acceptabel.  Ik denke dat ze
te veulle met Peter in bedde hef e leagen en
at ut trainen der een betjen bie in is e schot-
ten. Annemarie ………….. en Tonny
…………, allebei deur ut ies hen e zakt. Met
de blote konte in de Pleeboy, ze mossen veur
de blote konte hebben. Veural
Annemarie……….deed net of ut heur gin bal
interesseerden of ze noe 1 of 22 word’n. Die
instelling hef toch gin mense. Ie wilt toch altied
ut beste in oe zelf noar boaven halen. En veur

Heuksken van Hendrik Jan (1)
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Heuksken van ... (2) Europese Top 12

schaatsbelg gebruken as blokjeslegger, dat
hef e tenminste an e geven.
Bart …………geet trouwens met
Anni…………veur degene die dat nog neet
wisten.
Mor onze held blif natuurluk
Gerard…………..10 joar geleden veur ut
eerst met e doan en toen vierde op de
duuzend meter. En noe met een fantastisch
wereldrecord van 1.07.12. Gewoonweg fan-
tastisch. Ik als echte schaatsliefhebber heb
warkeluk genoten van onze jongens en in
mindere mate van onze deerns.

Wie mossen trouwens taofeltennissen toen
Jochem……………an ut schaatsen was.
Tussen de wedstrieden deur effen naor de
televisie hen lopen en wie waren weer
helemoale op de heugte.
Tegen een uur of twaalf was der ijshockey op
de televisie en wie zatten der van een afstand
noar te kieken. Jaantje……….. maken de
opmarking dat ze de schieve neet zo goed
volgen kon. Toen vroog ik heur of ze der thuus
gin puckview op had zitten.
Wat bedoel ie doar noe weer met. Ik
verwondern mien der oaver dat ze doar nog
nooit van e heurt had.
Veur een kleine veertig euro hej ut erop zit-
ten. Ja zeg ze mor wat is dat dan. Ik zeg te-
gen heur dat er dan op de hoogte van de puck
een witte balletje met loopt. Ok heel makke-
luk as ie noar tennissen of golf zit te kieken.
Heel verwonderluk kik ze mien an mor ik denk
dat ze zaterdagsmorgens wal naor de
speciaalzaak is e wes.

Groeten van HJ uut Reurle.

PS De namen kun ie thuus invullen, veur de
goede inzenders wordt er thuus op de televi-
sie gratis puckview geïnstalleerd.

Zaterdag 9 februari ben ik samen met
Marlies naar de Europese Top 12 ge-

weest. De NTTB had veel aan promotie voor
dit toernooi gedaan en vol verwachting gin-
gen we dus ook naar Rotterdam.

Bekende wereldtoppers als Samsonov, Chila,
Saive (heren) en Boros, Ni Xia Lian, en Struse
(dames) stonden op de deelnemerslijst, dus
dat beloofde ook al heel wat.
In totaal deden er 12 spelers bij zowel de da-
mes als bij de heren mee, waaronder ook
Trinko Keen en Danny Heister.

De dames en heren speelden om en om hun
speelronde op de vier tafels die in de speel-
zaal stonden. Vanaf de tribune had men een
goed overzicht over de zaal en als men on-
deraan de tribune zat dan kon men de spe-
lers bijna aanraken, zo dicht zat men op de
tafel. Erg leuk dus dat men die wereldtoppers
van zo dichtbij kan zien spelen.

Nu kunnen wij bij De Toekomst ook met re-
gelmaat mooie wedstrijden aanschouwen
van ons eerste herenteam in de 1e divisie,
maar ik kan u verzekeren dat het niveau tij-
dens zo’n toernooi vele malen hoger ligt. Ik
kan u dan ook aanraden om ook eens naar
een dergelijk internationaal toernooi te gaan
als deze in Nederland gehouden wordt. De
eerstvolgende mogelijkheid is naar mijn we-
ten in oktober bij een toernooi van de ITTF
Pro Tour.

Op zondag werden de finales gespeeld. Uit-
eindelijk werd Tamara Boros de winnares bij
de dames en Timo Boll bij de heren.

Jochem Veldmaat
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Wist u dat...

Bep Fisscher en Claske Harmsen heel goed kunnen zingen en op een woensdagavond hun
stemmen lieten horen. Dit nog niet zo heel slecht klonk. Gerrie Vels en Toos de liederen niet
kenden. Dit vast voor hun tijd moet zijn geweest.

Lienke haar jas kwijt was. Bep en Toos met Lienke nog laat op de avond door Lochem reden
op weg naar de Burgemeester Leenstraat. Herman per ongeluk Lienkes jas had meegeno-
men, waar ook haar huissleutel in zat. Enkele heren zo galant waren om Lienke onderdak te
geven. Ze van Henk Franssen wel bij de hond op de mat mocht. Dit ook zeer attent was.
Lienke toch uiteindelijk maar in haar eigen bed gingen slapen.

Bep en Toos met de kids gingen zwemmen in de Scheg te Deventer.
het met Toos al gelijk problemen gaf om binnen te komen.
ze het kaartje erin deed maar niet snel genoeg doorliep.
ze vast in de draaideur zat.
er jammer genoeg toch nog uitkon en een nieuw kaartje kreeg.
Bep het anders wel rustig vond.

de dames ook geen kluisje hoefden en alle jassen en schoenen meegingen naar binnen.
aan het einde van de middag Bep’s tas behoorlijk was doorlopen.
zij met natte sokken en natte broekspijpen naar huis moest.
Toos er maar een paar meter achter liep op weg naar de auto. De mensen moesten er eens
andere gedachten bij hebben.

Christa graag een disco wil houden. Bep en Toos dat eens binnen de commissie zullen
bespreken en er dan maar eens een knallend feest moet plaatsvinden.

Frits Verheyen naar de carnaval is geweest. Hij verkleed ging als clown. Hij het een leuk
feest vond.

Lienke het goed voor heeft met haar teamgenoten. Ze Antonio, Mario en Toos na de training
trakteerde op een gehaktbal. Dit eigenlijk ook een beetje kwam door Evelien omdat zij geen
pinda’s op tafel zette, terwijl Lienke hier om vroeg. Toch niet altijd echt handig als je moeder
bij dezelfde vereniging speelt.

Toos gemakkelijk spullen uitleent van een ander. Evelien tijdens het Enno Wijsbeek toernooi
boodschappen ging doen voor Toos. Toos toen meteen zei van:”Ik heb de auto niet bij me,
maar neem die van Bep maar mee”, en dan te bedenken dat Evelien nog maar amper haar
rijbewijs had. Bep de sleutels afgaf en het gelukkig allemaal goed is gegaan. Evelien dit zo
goed is bevallen. Ze nu zelf ook een Fiat Panda wil. Nou Evelien doe een bod!

Claske en Toos af en toe de slappe lach hebben en dan van geen ophouden weten. Bep dan
heel verontwaardigd kijkt en meteen denkt dat we om haar lachen. Dit best zo had kunnen
zijn, want geef nou toe wie haar ziet schiet toch ook in de lach. Claske en Toos gewoon
plezier hebben in het leven.

dit het al weer was voor deze maand.
groetjes Bep en Toos

•

•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•

•

•

•

•

•
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Tafeltennis-poëzie

Team 1 nader bedicht

Remy
Wat een genot om hem te zien spelen
met een heerlijke touch zo fluwelen.

Zijn slagen zijn gelijk juwelen.
Tafeltennis wordt met hem juBeelen.

Ron
Ondanks zijn exotische naam van Spanje,

kent men hem zonder haar en zonder franje.
Hij speelt echter met zoveel overweldigend talent,

dat hij achter de tafel haast geen gelijke kent.

Rogier
Spelend als een getergd dier,

zo kennen wij roodharige Rogier.
Als hij zo achter de tafel gaat staan,

zal hij met zijn noppen menig tegenstander verslaan.

Jos Zonneveld

“De Toekomst”

De naam van onze club is “De Toekomst”.
Ik vind die naam wel een goede vondst.
Want het is altijd goed, denkt iedereen,

om niet terug maar vooruit te zien.
Want dat kan je goed motiveren,

om maar steeds te blijven proberen
onze sport wat hoger op te werken,
zodat een ieder zal kunnen merken,

hoe plezierig het is om tafeltennis te doen,
ook al bezit je geen miljoen.

Tafeltennis kan je veel plezier geven,
waardoor je ook gelukkig kunt leven.

Je moet iedere keer weer iets verzinnen.
Hoe kunnen we de volgende wedstrijd winnen?

De Toekomst geeft ons ook een mooi clubgebouw,
ik blijf dan ook altijd onze tafeltennisclub trouw.
Want ook de gezelligheid kent bij ons geen tijd,

daarom krijg ik om lid te zijn geen spijt.
Hopelijk kunnen we nog veel overwinningen versieren,

dan zal “De Toekomst” ons nog meer plezieren.

Jacqueline Vos
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Enno Wijsbeek

Dit jaar is voor de 21e keer dat het Enno
Wijsbeek toernooi van start ging, zoals

elk jaar was de eerste wedstrijd in Lochem
en wel op zaterdag 19 januari 2002. Dit jaar
doen er 20 teams mee, uit negen verenigin-
gen.

De Toekomst werd schriftelijk medegedeeld
dat Carla Evers en Jan Ubels na 17 jaar er-
mee ophouden met het organiseren van het
toernooi.

Een stukje geschiedenis over dit toernooi. 21
jaar geleden vond meneer Enno Wijsbeek dat
er weinig te doen was op sport gebied voor
gehandicapten in zijn woonplaats Hengelo
(O). Hij vond dat daar verandering in moest
komen. Daarom had hij het idee om een
tafeltennistoernooi voor mindervaliden op te
richten. Kort nadat hij dit had gerealiseerd, is
hij overleden. Omdat het zo’n succes was,
deden er veel mensen aan mee waardoor de
NEBAS het heeft overgenomen maar wel met
de naam van de oprichter Enno Wijsbeek.
Carla Evers en Jan Ubels die het elk jaar voor
elkaar kregen dat het Enno Wijsbeek toernooi
door kon gaan, werden door “De Toekomst”
in het zonnetje gezet en kregen, namens de
aangepaste sporters afdeling, ieder een wijn-
glas met daarin gegraveerd een tafeltennis-
balletje en de naam van onze vereniging en
de datum van de dag waarop zij voor het
laatst het toernooi organiseerden.

Gelukkig wordt er volgend jaar weer een Enno
Wijsbeek toernooi georganiseerd, met goede,
frisse, leuke mensen, die het iedereen weer
naar hun sportieve zin zullen maken.

Maarten Vermeulen

Ten eerste willen wij, team 17, bij deze
Eldo Verhaagen vriendelijk bedanken voor

de periode dat wij samen met hem konden
spelen. Helaas is Eldo plotseling wegens
privé omstandigheden gestopt bij De Toe-
komst en heeft hiermee zijn teamgenoten in
de steek gelaten. Maar niet getreurd, wij van
team 17 gaan met frisse moed verder spe-
len en dit seizoen met medewerking van an-
dere leden zeker doorkomen.

Graag willen wij bij deze ook de spelers die
tot op heden en in de toekomst bereidt zijn in
te vallen vriendelijk bedanken, zo hoort dat bij
een echte vereniging. Super!!

PS. Sollicitaties voor volgend seizoen graag
in drievoud bij de aanvoerder inleveren.

Groetjes,
Arie en Evelien en ...

Bedankt & bedankt

Op goede vrijdagavond 29 maart 2002 om
20:00 uur is er opnieuw een kaartavond.
Iedereen mag (kosteloos) mee doen en er
zijn leuke prijzen te winnen. Er worden de
volgende kaartspelen georganiseerd:

JOKEREN

en

KLAVERJASSEN

Kies uit met welk spel je wilt meedoen en
schrijf je in. Het inschrijfformulier hangt op het
bord in het halletje van ingang.
De inschrijving loopt tot en met donderdag
28 maart.

De activiteitencommissie

Aankondiging
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Van A.L.T.C. De Toekomst

Het Enno-Wijsbeek is alweer in volle gang. Voor wie het nog  niet weet, dit 4-daags toernooi,
wat zich afspeelt in januari, februari, maart en april is een goed bezocht tafeltennistoernooi

voor spelers met een handicap en is op 19 januari in Lochem gestart.

Op 23 februari gaan we naar Zwolle, bij de Peperbus; op 16 maart spelen we in Ambt-Delden en
op de laatste speeldag en finaledag zijn we op 13 april te gast bij ISV Hengelo.

De Toekomst neemt aan dit toernooi deel met 9 personen: Bennie Bannink; Wilco Brunsveld;
Bep Fisscher; Claske Harmsen; Hermiene Kleinsman; Ria Scheggetman; Erwin Stegeman;
Marina v.d. Zee; Rob v.d. Zee.

Aan dit toernooi doen 20 teams van drie personen (waarvan één wisselende invaller) mee. De
organisatie is ook dit keer in handen van Jan Ubels van de Peperbus, Carla Evers van ISV
Hengelo en onze eigen Maarten Vermeulen.
Hierbij moet gezegd worden dat er geruchten gingen dat deze keer de laatste zou zijn vanwege
het stoppen van Jan en Carla. Gelukkig hebben vier personen zich dit zeer ter harte genomen
en nemen het werk over. Twee personen in het nieuwe bestuur zijn van De Toekomst: Maarten
Vermeulen en Harry Albers. Dus de angst van de spelers, dat dit geweldige toernooi niet ver-
volgd zou worden is hiermee ook uit de wereld geholpen.

Alle gastspelers spraken hun lof uit over de hal en kantine, het was dit keer geen passen en
meten meer met  o.a. de vele rolstoelen.

De tussenstand na de eerste wedstrijd krijgen we op de tweede speeldag door, dus die hebben
jullie nog te goed. Ik hoop jullie die in de volgende Meppers te kunnen berichten.

Arie Pater

Foto:  Jan Brouwer
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Oproep

Hierbij een oproep aan alle leden en vrij-
willigers van de club.

Heeft u ideeën over de aankleding / versie-
ring van de hal voor het jubileumfeest op 29
juni 2002 of wilt u helpen met de versiering
hiervan?

Neem dan contact op met iemand van de
jubileumcommissie.

Uw ideeën en hulp kunnen we goed gebrui-
ken.

De jubileumcommissie

Via het clubblad wil ik iedereen bedanken
voor de attentie die ik mocht ontvangen

na mijn knieoperatie. Helaas is het nog niet
duidelijk of de operatie het gewenste effect
heeft gehad en ik weer kan gaan spelen.

Rob van der Zee

Bedankje

Het bestuur en verder alle andere lieve
mensen wil ik heel hartelijk bedanken

voor alle blijken van medeleven in een voor
mij moeilijke periode van ziek zijn.

Gelukkig ga ik weer vooruit.
Nogmaals hartelijk dank!

Coos Jansen

Bedankt lieve mensen

Na mijn schrijven aan bestuur en redac-
tie, waarin ik mededeelde dat ik mijn ac-

tiviteiten voor de club moest stoppen, heb ik
namens het bestuur bezoek gehad van Ab
Enterman. De redactie was present met 3
personen en wel Evelien, Mirko en Marcel
Snijder. Jochem kon er helaas niet bij zijn.
Hun bezoek lieten ze vergezeld gaan met het
aanbieden van een cadeaubon (van het be-
stuur) en een hartversterking in de vorm van
een neut (van de redactie).
Van de redactie kreeg mijn vrouw een mooi
gekozen vaas met narcisbolletjes (die nog
mooi staan) aangeboden. Dat laatste werd
ook zeer op prijs gesteld en zeer attent.

In elk geval allen héél hartelijk bedankt en tot
ziens op de club.

Marcel Theunissen

Bedankbriefje
in grote lijnen kunnen we zeggen dat de ver-

bouwing van de hal gerealiseerd is. Er moe-
ten nog wel wat kleine werkzaamheden ver-
richt worden, maar in principe mogen we
constateren dat de bouwcommissie haar
taak tot een goed einde heeft gebracht.

Met veel energie begonnen ze vorig jaar plan-
nen en tekeningen te maken. Zij kwamen met
maar liefst drie concepttekeningen, waarvan
er door de leden één uitgekozen werd. Die
tekening heeft geleid tot het huidige resultaat.

Een aantal mensen van de commissie moest
door omstandigheden afhaken, maar er wa-
ren gelukkig doorzetters die er heel veel tijd
in gestoken hebben.
Namens het bestuur, wil ik de bouw-
commissie graag bedanken voor de enthou-
siaste wijze en de geweldige inzet waarmee
zij hun taak hebben verricht.

Namens het bestuur,

Claske Harmsen

Bouwcommissie
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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:
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

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 (vrijwilligerscoördinator) 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

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

Schoonmaakcommissie:
L. Kok 0573-253146
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Jarigen (senioren) Jarigen (jeugd)

Senioren:

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
M. Brinkerink 25-03
D.J. Vries, de 27-03
K. Nengerman 31-03

April:

C. Harmsen-Miedema 01-04
H.M. Harmsen 02-04
J. Sijken 02-04
R.N. Spanje, van 02-04
J.H.G. Hofman 03-04
J. Willems 04-04
S.P. Mastenbroek 05-04
A.E. Abdelrahman 07-04
M. Velden, van der 11-04
E. Eggink 12-04
J. Broeke 13-04
J.R. Heijink 14-04
I. Pangaart-Vels 14-04
G.W. Wissink 14-04
M. Enterman 19-04
A. Slooten, van 23-04
P. Goedknegt 29-04
E.M. Stegeman 29-04
W. Wilgenhof 30-04

Jeugd:

Maart:

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

April:

B. Ebskamp 02-04
N. Grootjans 11-04
F. Jansen 17-04
L.M. Wissink 20-04

Nieuwe leden:

per 01-02-2002:
H.C. Zweers-Jansen (Mimi)
Louise de Colignylaan 38
7242 BV Lochem
0573-254969
09-11-1940

E. van Toly (Erik)
Oranjelaan 29
7242 GG Lochem
0573-255023
04-01-1972

per 01-03-2002:
M. Brinkerink (Marian)
Westenberg 28
7241 EX Lochem
0573-254676
25-03-1944

Getrouwd:

per 20-02-2002:
Daniëlle Kaule en Gerrit van Zuilekom

Ledenmutaties
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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.

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).

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

April
Ma 01-04
Vr 05-04 R. de Cler
Ma 08-04 J. Rijswijk + J. van Laarhoven
Vr 12-04 R. Broeke + H. Stegeman
Za 13-04 B. kl. Teeselink + P. van Laarhoven
Ma 15-04 H. Emsbroek
Vr 19-04 R. Jorritsma
Za 20-04 S. Bouck
Ma 22-04 C. Wenneker
Vr 26-04 F. Moespot
Ma 29-04 J. Bouwmeester + E. Verhaagen

April
Di 02-04 W. Franssen
Do 04-04 E. Simmelink
Di 09-04 P. v/d Weerthof
Do 11-04 M. Egbers
Di 16-04 M. Fleming
Do 18-04 J. Fleming
Di 23-04 P. v Laarhoven
Do 25-04 R. Otten
Di 30-04 A. ten Hoopen

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
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Regelgeving beheren sportkantine

Sportverenigingen, die alcohol schenken hebben sinds kort met
een aantal nieuwe regels te maken. Het bestuur van een vereni-

ging moet een bestuursreglement vaststellen voor het verkrijgen van
een drankwetvergunning bij de gemeente. Huis- en gedragsregels,
schenktijden en kwalificatie-eisen moeten deel uitmaken van zo’n
bestuursreglement. Het overheidsbeleid richt zich op verantwoord
alcoholgebruik in sportkantines. Inmiddels heeft ons bestuur het
bestuursreglement vastgesteld.

Elke vereniging moet twee leidinggevenden hebben met het diploma Sociale Hygiëne. De leiding-
gevenden zijn ondermeer verantwoordelijk voor het beheer van de bar. Ook aan deze gestelde
voorwaarde voldoet onze vereniging.

Voordat vrijwilligers bardienst draaien, moeten zij de korte cursus Verantwoord Alcoholgebruik
hebben gevolgd. Pas daarna mogen zij alcohol schenken. Er hoeft geen examen afgelegd te
worden. Hen moet alleen duidelijk gemaakt worden, dat alcohol schenken  op een verantwoorde
en hygiënische manier moet gebeuren. Op dit moment hebben we 40 personen, die afwisse-
lend bardienst draaien.
Jan Bouwmeester en ondergetekende zijn van plan, de korte cursus Verantwoord Alcoholgebruik
met een tijdsduur van ongeveer 2 uur te geven.

Wij zijn in het bezit van ondersteunend materiaal bestaande uit diskette, video en sheets. De
informatie kent drie delen, namelijk:

1. Alcohol en de wet.
2. Alcohol wat doet het met je.
3. De praktijk van verantwoord schenken.

Als je ter zijner tijd als bardienst vrijwilliger een uitnodiging voor het volgen van deze cursus
ontvangt, stel je dan positief op, het is best een interessante materie. Wij kunnen er niet onder-
uit, het geven van deze instructie is dus noodzakelijk.

Voor de bezoekers van een sportkantine moeten de uren, waarop alcohol wordt geschonken,
en de wettelijke leeftijdseisen, zichtbaar worden opgehangen. Dit bordje is inmiddels geplaatst.
De dinsdag en de donderdag zijn in principe alcohol vrij, vanwege trainingsavonden. In het week-
eind worden de schenktijden aangepast aan de omstandigheden.

Op de volgende pagina vind u een overzicht van de thans geldende huis- en gedragsregels t.a.v.
alcoholgebruik in onze kantine.

Deze opsomming van zaken geeft jullie hopelijk een beeld van het huidige sportkantine- beheer,
met als voornaamste doel verantwoord alcoholgebruik in onze kantine.

Namens het bestuur en namens de barcommissie,

Henk Emsbroek
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Huis- en gedragsregels t.a.v. alcohol

Huis- en gedragsregels over alcohol in onze kantine

Alle aanwijzingen van het barpersoneel, die verband
houden met onze huisregels, dient u direct op te volgen.

1. Gedistilleerde dranken verstrekken wij alleen aan personen van
18 jaar en ouder.Zwak alcoholische dranken verstrekken wij aan
personen van 16 jaar en ouder.
Het barpersoneel kan het tonen van een leeftijdsdocument eisen.

2. Consumpties en etenswaren, mogen uitsluitend in de kantine
genuttigd worden (dus niet in kleedkamers of speelzalen).

3. Het bestuur wil voorkomen dat personen met meer dan het toege-
stane promillage alcohol aan het verkeer deelnemen.
Op basis daarvan kan de verstrekking van alcoholhoudende drank
worden geweigerd.

4. Er wordt geen alcohol geschonken aan: Jeugdleiders, trainers van
jeugdteams en andere begeleiders van de jeugd tijdens het uitoe-
fenen van hun functie.

5. Leidinggevenden en barvrijwilligers drinken geen alcohol gedurende
hun bardienst.

6. De vereniging zal geen horeca-activiteiten uitoefenen ten behoeve
van bijeenkomsten, die gehouden worden wegens gebeurtenissen
in de privé-sfeer van leden en bijeenkomsten van niet-leden.

7. Gebruik het kantine meubilair, waarvoor het bestemd is, en stel u
behulpzaam op ten opzichte van het barpersoneel.

8. Op zaterdag wordt er alleen alcohol geschonken als er een senio-
renteam speelt.
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Eervol afscheid van een groot vrijwilliger

Een voorbeeld voor velen...

De sinds mensenheugenis vrijwilliger
binnen De Toekomst, Marcel Theunissen,

moet wegens gezondsheidsredenen helaas stoppen
met zijn werkzaamheden binnen de vereniging.
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Bewaarboekje

in de zomervakantie van 1999 is de redac-
tie druk bezig geweest met het creëren en

uitbrengen van een bewaarboekje. In dit
boekje kan men lezen wat onze vereniging
zoal te bieden heeft. Het boekje gaat dan ook
niet alleen over het tafeltennis, maar ook over
alle overige aspecten van onze vereniging.

Het boekje is onderverdeeld in een aantal
onderwerpen, te weten:

- Een sport die in Lochem bijna 50 jaar aan
  de weg timmert.
- Spelen in een eigen clubgebouw.
- Spelen op een mooie locatie.
- Een complete club.
- Voor iedereen toegankelijk.
- Kom ééns kijken. (namen en adressen)
- Vaak spelen in de hal. (openingstijden)
- Doelgericht trainen.
- Meedoen aan toernooien.
- Niet alleen tafeltennis, maar ook (jazz)gym.
- Gezelligheid.
- Bekend maken op het internet.
- Het uitbrengen van een clubblad.
- Het uitbrengen van een nieuwsbrief.

Dit boekje is in eerste instantie bedoelt voor
de nieuwe inwoners van Lochem. De nieuwe
inwoners worden benaderd door de Stichting
“Welkom in Lochem”. Deze stichting bezoekt
de nieuwe inwoners in Lochem en biedt hun
een mand aan met allerlei attributen en fol-
ders. Deze mand bevat een exemplaar van
het bewaarboekje.

Mensen die onze hal betreden en de interesse
hebben om lid te worden kunnen echter ook
een boekje vanuit de hal meenemen om al-
les thuis eens rustig na te lezen.
Aangezien de kosten van het boekje redelijk
hoog zijn, is er besloten om het boekje niet
aan de leden uit te delen, maar ligt er een
inkijkexemplaar in de kantine.

In januari 2002 is er een hernieuwde uitgave
geweest van dit boekje aangezien er een aan-
tal zaken zijn veranderd. Zo zijn alle prijzen
aangepast, aangezien we zijn overgestapt van
de gulden naar de euro. Een aantal teksten
zijn geactualiseerd aangezien er een stuk
nieuwbouw en verbouw aan de hal is ge-
weest. Daardoor waren ook enkele foto’s ver-
ouderd, die we vervangen hebben door een
aantal nieuwe foto’s.

Mirko Egbers
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Vanaf het begin van de competitie hebben
we het in de regio IJsselstreek moeten

doen zonder uitslagen van onze tegenstan-
ders.  Automatiseringsproblemen en een sa-
menloop van  omstandigheden bij de regio-
competitieleider zijn hier de oorzaak.

Hieronder het bericht van het afdelings-
bestuurslid breedtesport, Jeroen Bokhorst,
over het ontbreken van de competitie-
gegevens d.d. 07 februari 2002:

Velen kwamen tot de conclusie dat op de
website van NTTB Afdeling Oost nog geen
competitiegegevens van de regio
IJsselstreek stonden. Ook van de regio
Twente is nog maar weinig bekend.

Door onderbezetting is uit nood Jos
Reuvekamp bereid gevonden en aangesteld
als competitieleider van zowel de senioren-
als de jeugdcompetitie van de regio
IJsselstreek. Hij doet dit met veel inzet en
probeert iedereen zo goed mogelijk op de
hoogte te houden. Echter, doordat er op dit
moment een aantal automatiserings-
problemen omtrent de verwerking van de uit-
slagen, standen e.d. zijn, kunnen deze nog
niet op de website gepubliceerd worden.

Net als de regiocompetitieleider van de
IJsselstreek, bestaan soortgelijke problemen
bij de competitieleiders van de regio Twente.

Uitleg ontbreken competitie-uitslagen

Om de uitslagen, standen e.d. op de website
te kunnen publiceren moeten de competitie-
leiders gebruik maken van het daarvoor be-
stemde NTTB-programma. Helaas werkt
e.e.a. niet zoals men graag zou willen.
Natuurlijk is men naarstig op zoek naar een
oplossing, maar helaas blijkt deze niet een-
twee-drie te vinden. Om toch op de hoogte te
blijven kan men contact opnemen en/of een
e-mailadres doorgeven aan de betrokken
competitieleiders.

Het afdelingsbestuur hoopt hiermee vol-
doende antwoord gegeven te hebben op de
reacties c.q. vragen die wij ontvangen heb-
ben.

(Bron: Website Afdeling Oost, www.nttb-oost.nl)

Sinds zondag 24 februari zijn er echter op de
website van de Afdeling Oost wel weer uit-
slagen en standen te vinden zoals men vroe-
ger ook gewend was op de IJsselstreek-
website.

Dit alles had men ook zelf kunnen vinden op
de website van de Afdeling Oost:

www.nttb-oost.nl

Inmiddels is ook de website van De Toekomst
(http://start.at/toekomst) voorzien van deze
uitslagen evenals de schema’s in de speel-
zaal.

Jochem Veldmaat
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Zondag de twintigste (januari) was het weer
zo ver, de IJsselstreek kampioenschap-

pen werden weer gespeeld. Zoals elk jaar
mocht er weer gebruik gemaakt worden van
de sporthal in Gorssel.
Ik kan jullie helaas niet alle personen opnoe-
men die meegedaan hebben en de uitslagen
zijn mij ook ontgaan, wel kan ik gelukkig mijn
dank uitspreken dat er dit jaar weer een rui-
mere selectie van onze club aanwezig was!
Dit vond ik echt super! Ook gaat natuurlijk mijn
dank uit naar de trouwe supporters die onze
leden zelfs in Gorssel komen aanmoedigen
en ondersteunen!
Zelf ben ik in een klasse hoger er in de eerste
ronde eruit gegooid en ook met de dubbel met
Eldo werden we er in de halve finale eruit
gegooid.
Dat laatste deed iets meer pijn want je ruikt
de finaleplaats eigenlijk al half en dan wordt
je eruit gegooid d.m.v. onsportief en kinder-
achtig gedrag van de tegenstander. Ja, echt
waar; niet iedereen is helaas op de hoogte
van sportief spelen! Zo, die wraakgevoelens
zijn er ook weer uit.
Verder kan ik nog melden dat ik in mijn eigen
klasse een tweede plek heb weten te be-
machtigen en na een zware finalepartij had
ik het geluk om een beker mee naar huis te
nemen!

Groetjes,
Evelien Eggink

IJsselstreek NK-B/C en NK-A

Zaterdag 16 februari waren de Neder-
landse Kampioenschappen B en C in

Panningen. De Toekomst was aanwezig met
twee B-spelers en twee C-spelers en een
drietal supporters. Er werden deze dag geen
uitzonderlijke prestaties verricht, alhoewel
met name Collin Vredeveld enkele zeer
knappe overwinningen neerzette tegen (voor-
malige) 1e en 2e divisie spelers. Bij de NK-B
kwam Collin Vredeveld uiteindelijk bij de laat-
ste 8 en Marlies Fleming bij de laatste 16. Bij
de NK-C kwam Marjolein Boer bij de laatste
32. Irene Faber sneuvelde reeds in de voor-
ronde.

Zondag 17 februari was aansluitend de NK-A
kwalificatie. Remy Beelen en Rogier Gerritsen
hebben beiden een A-licentie, maar alleen
Remy deed deze dag mee. In eerste oogop-
slag trof hij een zware poule alhoewel hij van
de meeste spelers normaliter wel wint of op
zijn minst een goede kans heeft. Op zo'n toer-
nooi kan alles echter heel anders uitpakken.
Remy was in redelijke vorm en verloor alleen
van de twee eredivisiespelers in de poule. Van
de andere 1e en 2e divisiespelers won hij. Met
dit resultaat werd hij uiteindelijk heel knap
tweede in de poule. Hiermee is hij geplaatst
voor de volgende ronde van het NK-A welke
op zaterdag 2 maart plaatsvond in Heerlen.

Jochem Veldmaat

Tafeltennissen bij De Toekomst,

meer dan een sport...
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Advertenties
Clubblad
Computer
Eindredacteur
Energiek
Enthousiasme
Erelid
Fanatiek
Fiets
Fit
Marcel
Oma
Opa
Printer
Sterk
Steun
Theunissen
Trouw
Redactie
Rotterdam
Vader
Verdienstelijk

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

De puzzelhoek

INLEVEREN UITERLIJK 30 MAART IN DE COPYBUS!!!

Oplossing maartnummer :

Naam:

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

De juiste oplossing van de puzzel uit het vorige nummer was: “Maxima en Alexander veel
geluk met jullie huwelijk”.  Er zijn deze maand weer 10 oplossingen bij ons binnengekomen.

Hierbij zat echter 1 foute oplossing. De prijs gaat deze maand naar A. van Slooten Schinkel.

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 is de persoon die zich vele jaren heeft ingezet voor de club en
met name heel veel werk heeft verzet binnen de redactie. Hij is echter uit de redactie gestapt
wegens gezondheidsredenen.

Succes met het oplossen van de puzzel!

De redactie
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Jeugdhoek

Eindelijk zijn de grote toernooien achter de
rug, waardoor we ons helemaal kunnen

richten op de competitie. Er was wel een
pauze van een paar weken, maar dat zal geen
prestaties beïnvloeden.
De tussenstanden zijn na enkele competitie-
ronden als volgt:

De Toekomst 1: 1e

De Toekomst 2: 1e

De Toekomst 3: 4e

De Toekomst 4: 1e

De Toekomst 5: 2e

Natuurlijk zullen er weer kampioenen komen.
Hopelijk overtreffen we het succes van vorig
seizoen...
Binnenkort komt ook de Loop-a-thon, dus ga
alvast maar een beetje slijmen bij jullie geld-
schieters!
De locatie van het jeugdkamp is onderhand
ook bekend: De Heksenlaak.

Meer is er nog niet bekend, volgende maand
meer…

Een zwarte dag in het leven van Arie op
07-02-2002. Donderdag fietste Arie rond

08:00 uur richting de Koedijk hal om te gym-
men met school. Hij had zin in gym en zijn
vrolijke gymleraar Jan had er ook zin in. Je
moest verschillende dingen doen. Arie begon
op de trampoline. Daarna was de kabelbaan
aan de beurt, waar hij zijn eerste ongeluk had.
Hij verloor een stuk huid van één van zijn vin-
gers. Toen had hij al door dat het een rotdag
zou gaan worden. Hierna kwam de
hoepelestafette (je moet hierbij al schomme-
lend hoepels om een paal gooien). Toen op-
eens de schommel raar begon te zwiepen
viel Arie achterover. Daarbij stootte hij zijn
hoofd pijnlijk en brak zijn onderarm.
De meester bracht hem naar huis en van-
daar ging hij samen met zijn moeder naar het
ziekenhuis, waar zowel zijn vader als zijn
moeder werken. Er werden foto’s gemaakt
en daarna werd zijn onderarm gezet. Door
het lachgas vergat hij zo de pijn. Hierna kreeg
hij om zijn arm gips, wat ook nog verkeerd
ging. Opnieuw werden foto’s gemaakt en hij
kreeg daarna opnieuw gips om zijn arm. Uit-
eindelijk zat het gips goed.
Daarna vertrok hij weer naar huis en kreeg
hij veel cadeautjes van vrienden, familie en
bekenden. Daarmee had zijn dag toch nog
een klein pluspuntje.

Een zwarte dag
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De twee kanten van...

Naam : Thomas Willem Bleumink (alias Tom)
Roepnaam : Tommie (The Flying Dutchman) of Calimero
Adres : De Gaikhorst 83
Postcode en woonplaats : 7231 NH Warnsveld
Geboortedatum : 11-06-1978
Lid sinds : 1994
Speelt sinds : 1989 (begonnen bij WSV)
Burgerlijke staat : Vrij gezellig
Beroep : Boekhouwer
Woont met : Vader, moeder en broertje Daniël
Huisdieren : Lisa de poes (Knorretje)
Schoenmaat : 44
Opleiding : MEAO (bedrijfsadministratie --> typmiep)
Hobby’s : Tafeltennis, ouwehoeren met vrienden (oa spelers team 7)

Favoriete speler(s) : Danny de Wilde (ex-lid en linkspoot) + Frans Helmich
  + J.O.Waldner

Favoriete speelster(s) : Maaike Krikke + Christina Toth
Speelklasse : 3e divisie
Ambities op tafeltennisgebied : 1e divisie (top 100, Nederland)
Wat vind je van De Toekomst : Gezellig, mijn tweede huis

Lekkerste eten : Babi Pangang en shoarma bij de Snijders
Niet te eten : Alles met bonen
Voorkeursdrank : Icetea cola
Afkeursdrank : Karnemelk
Beste uitgaansgelegenheid : De Toekomst
Slechtste uitgaansgelegenheid : Bij De Toekomst aan het eind van de avond

  (vanwege drankgebruik)

Mogen me wakker maken voor : Tafeltennis
Beste karaktereigenschap : Humor
Slechtste karaktereigenschap : Kan heel chagerijnig zijn (als het niet goed gaat met

   tafeltennis)
Kijkt graag naar : De interviewster, alle sport op de televisie
Heeft een hekel aan : Arrogante mensen
Mooiste film : Menace to Society, Braveheart
Slechtste film : The Cableguy (één na slechtste film, van de slechtste film

  is hij de naam vergeten)
Favoriete website : Webpagina van De Toekomst (http://start.at/toekomst)
Ambities privé : Gelukkig worden, huisje boompje beestje
De wereld over 100 jaar : Geen boom meer te bekennen
Wens/Droom : Meedoen aan de Olympische Spelen (echt een droom),

  anders een keer kijken

Wijze raad : Niet mokken, lekker wokken!
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“Toekomst Moppers”

Een Nederlander vraagt aan een Belg die net
terug is van safari:
"Wat voor beesten heb je allemaal gezien?"
Belg: "Apen, tijgers en leeuwen, dangeroes..."
Nederlander: "Dangerous, bedoel je geen
kangaroes?" Belg: "Nee, dangerous. Er ston-
den overal bordjes: Dangerous, Dangerous."

Een veldmuisje kijkt verlangend naar een
voorbij vliegende vleermuis.
"Mama", vraagt het muisje "Als ik later groot
ben, mag ik dan ook bij de luchtmacht?"

Een man is aan het vissen als er een voorbij-
ganger langskomt en vraagt:
"Bijten ze?"
Zegt de man: "Waarom denk je dan dat ik zo
ver van de kant af zit?"

"Moet je kijken. Er zitten wel vijf vliegen in de
kamer.
Drie vrouwtjes en twee mannetjes."
"Hoe weet je nu wat een mannetje of een
vrouwtje is?"
"Simpel, Er zitten er drie op de spiegel en twee
op mijn flesje bier!"

Een man heeft in een restaurant soep besteld.
Toen de ober de soep op tafel had gezet, zei
de man:
"Er drijft een gehoorapparaatje in mijn soep."
De ober: "Wat zegt u?"

Nieuwe chef op het kantoor.
In de kantoortuin roept hij al zijn medewer-
kers bij zich en zegt: "Jullie moeten goed be-
grijpen, als ik iemand nodig heb, dan heb ik
er geen zin in door de hele ruimte hier te moe-
ten schreeuwen.
Ik knip dus met mijn vingers in de richting van
de desbetreffende persoon."
Valt één van hen hem in de rede: "Heel goed
chef, ik ben ook een man van weinig woor-
den. Dus als ik nee schud met mijn hoofd,
kom ik niet.

Twee Belgen gaan elke zondag een partijtje
voetballen.
Als de ene Belg de andere komt ophalen, staat
die andere Belg juist zijn voetbalkleren te
wassen. "Wat ben jij nou aan het doen?
Sta je nu je voetbalkleren te wassen?", vraagt
de ene Belg.
"Ja," zegt de ander, "want na het voetballen
ben ik daar te moe voor."

Zitten twee mussen op een tak, vliegt er een
straaljager over. Zegt die ene mus tegen de
andere: "Nou, die kan gillen!" Zegt die andere:
"Wat zou jij doen als je staart in de fik stond?"

D'r is een kerel die gaat in Tiel naar een bij-
eenkomst van Jomanda. Na afloop hoort zij
'm buiten roepen: "Ik kan weer lopen, ik kan
weer lopen". Dat zij naar buiten en ze zegt:
"Zo meneer, heeft het geholpen?" "Nee", zegt
die kerel, "mijn fiets is gejat!"

D'r zit een kerel in de trein van Haarlem naar
Leiden. Goed, op een gegeven moment komt
de conducteur de kaartjes knippen. Zegt die
conducteur tegen die kerel: “Meneer, d'r klopt
hier iets niet. U heeft een kinderkaartje.” Zegt
die gast: “Kan je nagaan hoe lang ik op de
trein heb moeten wachten.”

Sjefke en Gaston zitten samen bij de
Belgische luchtmacht. Gaston springt uit het
vliegtuig en trekt aan zijn parachute. De pa-
rachute gaat open. Daarna springt Sjefke uit
het vliegtuig. Hij trekt aan zijn parachute: er
gebeurt niets. Hij trekt nog eens aan zijn pa-
rachute: er gebeurt nog niets. Sjefke valt met
een noodgang naar beneden. Hij roept: "Gas-
ton, mijne parachute gaat niet open!"
"Dat maakt niks uit," roept Gaston: "'t is juist
maar een oefening vandaag!"

Marcel Snijder
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Volgende maand verwacht...

n Uitslag clubkampioenschappen senioren

n Aankondiging Bingo-avond

n Tussenstanden competitie senioren en jeugd

n Verslag Beenhamparty

n Nieuws t.a.v. de Loop-a-thon

n Wellicht staat uw stukje in het volgende clubblad?
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