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Gegevens

Heren 1 kampioen?

Feestmuts?

Toeters?

Bellen?

Gezellig party?

Informeer eerst bij onze
adverteerders!

Clubblad:
Toekomst Meppers
Cluborgaan van L.T.T.C. De Toekomst
28e jaargang, nr. 4, april 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

De dagen vliegen voorbij, de dagen wor-
den weken en de weken worden maan-

den. En juni nadert.... Ik doel hiermee, net
zoals vorige maand, op de datum die steeds
dichterbij komt dat een aantal redactieleden
hun taken zullen neerleggen. Binnen de ver-
eniging is men al vele maanden op de hoogte,
maar helaas is er nog geen oplossing (lees:
nieuwe vrijwilligers) gevonden. Ik heb zelf aan-
gegeven in eerste instantie niet van plan te
zijn om te stoppen met mijn redactiewerk,
maar naar alle verwachting resteert mij ook
weinig anders. Ach, we zullen het wel zien
nietwaar? Ik krijg soms de indruk dat teveel
mensen binnen de club zo denken, maar we
zullen toch allen een steentje bij moeten dra-
gen aan het behoud van onze vereniging op
alle vlakken. We hebben hebben een maan-
delijks clubblad waar menig vereniging jaloers
op is en het zou toch zonde zijn om deze
kwijt te raken.  We zijn er echter hard naar op
weg. Daarnaast bent u via de nieuwsbrief en
de diverse affiches altijd op de hoogte van de
lopende zaken of de dingen die komen gaan.
Gaan we weer terug naar de mond tot mond
reclame? En dan hebben we ook nog onze
website. Deze staat al meer dan twee jaar
op de eerste plaats in de TTNL Top 10 en
heeft inmiddels al meer dan 25.000 bezoe-
kers getrokken. Moet deze dan van de ene
op de andere dag in de prullenbak belanden?
Dit zijn zaken die mij als redactielid door het
hoofd spoken, nadat ik dit samen met ande-
ren vanaf de grond heb opgebouwd. En u weet
het, de dagen vliegen voorbij, de dagen wor-
den weken en de weken worden maanden.....
Eind juni zal toch echt het laatste werk van
de huidige redactie verschijnen en alles wat
daarna komt is nog steeds een raadsel. Haalt
u deze onduidelijkheid weg?

Veel leesplezier (zolang het nog kan...)

Namens de redactie,

Jochem Veldmaat
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De lente heeft haar intocht gemaakt, knop-
pen zitten weer in de bomen, sommige

lopen zelfs al helemaal uit. Onze club kent
weer een aantal nieuwe jeugdleden ze zijn
de lente van onze club, wij hopen, dat ook zij
in onze sport mogen uitlopen, tot wat de al
iets langer spelende leden tot nu toe hebben
gepresteerd en bereikt.

Een afvaardiging van het bestuur heeft in een
gesprek met Marcel Theunissen overlegt, dat
Henk Emsbroek en Chris Wenneker, een
gedeelte van zijn taken zullen overnemen.
Dan hebben we het met name over de finan-
ciële taak. Helaas is er nog geen reactie van
de leden gekomen, om het dunner wordende
legertje van de redactie te versterken. Ik wil u
er alsnog op wijzen, dat het voor het voortbe-
staan van de Meppers belangrijk is, dat u zich
komt aanmelden, als vrijwillige medewerker
van de redactie!

We zijn druk bezig, om te kijken naar de mo-
gelijkheid van het plaatsen van een lichtbak
met de naam van onze club, bij of op de hal.
Het is gebleken, dat spelers uit een andere
regio, nog al eens moeite hebben de hal te
vinden. Dit kunnen we voorkomen, door met
lichtreclame duidelijk zichtbaar te maken
waar onze hal is. We moeten alleen nog kij-
ken of het financieel haalbaar is.

Voor de goede gang van zaken, wil ik u er op
attenderen dat eventuele post voor het be-
stuur naar mijn adres: Barchemseweg 62,
7241 JG Lochem, gestuurd moet worden en
niet naar de hal. Daarmee bedoel ik niet de
interne post die in de daarvoor bestemde
bakjes kan, maar echt de post die met zegel
verstuurd wordt. Hiermee wil ik voorkomen,
dat er soms te laat gereageerd wordt op
berichtgevingen. Het is voor mij onmogelijk
iedere dag de brievenbus van de hal te lich-
ten, vandaar deze oproep.

Claske Harmsen

Van het bestuur

Memo
De advertentie-pagina's zijn in deze versie niet opgenomen, met het gevolg dat de pagina- nummering onderaan de bladzijde soms "verspringt".De advertentiepagina's stonden op : Pagina 04 Pagina 07 - 08 Pagina 13 - 14 Pagina 21 Pagina 24 Pagina 31 - 32 Pagina 37 - 38
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Agenda

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

Za 13 april Enno Wijsbeek toernooi, finaledag (Hengelo (O))
Wo 17 april Bingo-avond (aanvang 20:00 uur)

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

Zo 21 april Nationale B-meerkampen senioren 1/
2
 finales

Zo 21 april Loop-a-thon (aanvang 14:00 uur)

Za 27 april Inhaalronde landelijke competitie
Landelijk heren: De Toekomst 1 - Pecos 1

Za 27 april Nederlandse jeugdkampioenschappen B
Zo 28 april Darttoernooi tac-tics (aanvang 12:30 uur)
Zo 28 april Nederlandse A- jeugdkampioenschappen

Mei 2002:
Za 04 mei Promotiewedstrijd kampioenen 1e divisie

Do 09 mei EDR toernooi te Klazienaveen (info: http://www.edrtoernooi.com)
Vr 10 mei EDR toernooi te Klazienaveen (info: http://www.edrtoernooi.com)
Za 11 mei EDR toernooi te Klazienaveen (info: http://www.edrtoernooi.com)
Za 11 mei Spectrum wonen toernooi (Jan Wissink hal)
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Veel (oude) informatie op de website

http://start.at/toekomst

toekomst@bigfoot.com

url:

e-mail:

Het zijn weer drukke tijden op de website.
Al twee maanden achter elkaar maakte

ik in het clubblad melding van een nieuw re-
cord van het aantal bezoekers per dag. Ook
deze maand kan ik er (gelukkig) weer een
vervolg op schrijven. Maandag 18 maart staat
bij deze ook in de boeken. Toen bezochten
maar liefst 81 mensen onze website. Precies
een week later is het nieuwe record overigens
geëvenaard. Het nieuwe record is een kleine
verbetering van het oude welke op 78 stond.

Een week voor het vestigen van het nieuwe
record hadden we ook een unieke gebeurte-
nis. Op zondag 10 maart bezocht namelijk
de 25.000e bezoeker onze website sinds de
oprichting in januari 1999. Een geweldig aan-
tal voor een website van een tafeltennis-
vereniging waar voor de duidelijkheid geen an-
der aan kan tippen. Je moet het toch maar
allemaal even doen. Ik ben er dan ook best
trots op.

Krantenknipsels
Ons eerste heren- en damesteam verschij-
nen in principe na elke speelweek met een
artikel in het Gelders Dagblad. Ook verschij-
nen in de lokale media soms artikels over De
Toekomst. De redactie verzamelt nog steeds
alle krantenknipsels voor het archief en scant
deze eveneens in om ze vervolgens op de
website te zetten. Erg leuk om eens door te
kijken. Er staan knipsels op vanaf 1985! Over
uitgebreid gesproken....

Affiches
De afgelopen weken zijn er door de diverse
commissies weer affiches gemaakt ter aan-

kondiging van hun activiteiten. Zoals u van ons
gewend was, komen deze ook weer allemaal
op de website zodra wij ze in ons bezit heb-
ben.

Barroosters
De nieuwe barrooster voor de komende
maanden zijn weer opgesteld door Jan
Bouwmeester. Deze zullen binnenkort uiter-
aard ook weer op de website verschijnen.

Geschiedenis landelijke teams
De samenstellingen van de landelijke teams
van zowel de jeugd als de senioren hebben
we grotendeels weten te achterhalen tot het
jaar 1985. Deze hebben we allemaal al maan-
den geleden op de website gezet. De laatste
tijd druppelen er af en toe wijzigingen en/of
aanvullingen binnen van (ex-)spelers/sters
dus de lijst wordt steeds completer.

Uw bijdrage?
Als u de voorgaande paragrafen heeft gele-
zen dan kunt u concluderen dat de redactie
meestal nog wat extra’s doet met het werk
wat anderen gedaan hebben. Dit om alles
beschikbaar te maken voor iedereen, maar
ook om een digitaal archief aan te leggen van
de vereniging. Zo levert u misschien ook
soms al wel een bijdrage zonder dat u het
doorheeft. Wilt u ook een (extra) bijdrage le-
veren? Geef dan wijzigingen en/of aanvullin-
gen door of stukken voor bijvoorbeeld de ru-
briek tafeltennis-poëzie enzovoort.

Jochem Veldmaat
webmaster
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Heuksken van Hendrik Jan

Hendrik hef ut veurjaor in de kop en is
doarumme un betjen bolderig. Dat hej

met nuchtere kalver ok as ze veur ut eerst
in't veurjaor in de kleverweide komp.
Helemoale gek bunt ze dan. Waorum begin
ik met dissen onzin?
Umdat ik alweer was vergetten mien stuks-
ken te schrieven.
End meert belt Mirko mien 's aovunds op met
ut verzeuk um mien stuksken effen deur te
mailen. Dat is good zeg ik, noa mien veront-
schuldigd te hebben.
Jolanda, miene  vrouwe ze ok al dat ik der
altied veul te late met beginne.
Ie mot mor zo denken dat de grootste
schrievers onder tiedsdruk ut beste pesteert.
Noe word'n ik noa dat telefoontje van Mirko
ok nog een betjen zeek. Zodoende zit ik noen,
op tweede paosdag, um half negen achter
de computer um nog iets zinnigs in mekare
te dreien.  En at ut net zo geet as hierboaven
dan wort ut weer vreselukke flauwekul.

Loat wiele mor gauw weer oaver ut
taofeltennissen goan proaten dat lik mien
veulle better.
Wie waren de eerste helfte zo'n betjen af e
slotten op de tweede cq viefde plaatse. Alge-
bra zol ie denken mor niks is minder woar.
Zo'n spannende competitie heb wie in gin
joaren meer e had. Tussen de nummer een
en de nummer vief zit mor een punt of zesse
verschil in. En umdat alle uutslagen nog neet
bekent waren konnen wie ak allemoale wal
gelieke stoan.

De tweede competitieronde mossen wiele
beginnen tegen de Veluwe en loat der noen
's oavunds toevallig!!! net voetbal op wezen.
Eerst mos Feyenoord voetballen tegen
Glasgow en toen PSV.
Op een gegeven moment was Reint an ut
toafeltennissen en der word'n e scoort bie
Feyenoord. Leup den kearl zo noar de televi-
sie um efen de herhaling te zien. De Veluwe
degradeert dan ok zowiezo. Wie wonnen met
8-2 en dat ws meer dan terecht

De wekke der op mossen wiele tegen Shot.
Altied gezellig doar in Deventer, mor neet
heus. Wie treft  volgens mien altied ut zelfde
team en dat dreit altied uut op gekibbel en
geruzie. Soms vroag ik mien af of ut mis-
schien an mien lig, Ik geleuf der niks van.  Al-
lene as mensen oneerluk tegen mien bunt of
mien figuurluk zit te zoegen dan wort ik een
betje heite in de kop.
Zo'n soort rooie lappe effect. Ik heb der altied
wal een of twee in de competitie zitten woar
ik mien gruweluk an zit te argeren.
Wie verloren overigens met 6-4 en dat was
een klein betjen tegenvallend. Een veurdeel
is, as ut neet zo gezellig is, dat ie wal redeluk
op tied in huus bunt.

De wekke doarnao tegen de Brug. Onze te-
genstander, met mekare zo'n kleine tweehon-
derd jaor,  waren van die lastige tegenstan-
ders. Zo vaste as een huus en toch ok nog
wal van een redeluk niveau. Ut wert
uuteindeluk  5-5
En doar konnen wiele allebeide tevreden met
wezen.

Uut tegen Gelvandria was meteen
maandagsoavunds de volgende opponent.
Thuus hadden wiele doar met 7-3 van verlo-
ren. (HJ deed toen neet met) en wie mossen
winnen, want in disse competitieronde
konnen wiele nog zowel degraderen as kam-
pioen word'n. Ut was eindeluk weer eens een
echt gezellige oavund en dat geveul word'n
nog verstarkt deur de 8-2 oaverwinning. Met
een lachend gezichte heb wie afscheid van
mekare nommen en disse tegenstander wilt
wie nog wal us vaker tegen kommen.

De laatste wedstried tegen Trias zal de be-
slissing brengen wie der kampioen wort. Trias,
Toekomst of Shot.

Veul plezeer en groeten van HJ.
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Wist u dat...

Claske Harmsen en Henk Fransen op zoek zijn geweest op Internet naar plaatjes voor bij de
affiches van de Bingo.
ze toen bij plaatjes kwamen met naakte vrouwen erop.
Bep en Toos dachten dat je het Bingo spel speelde met kaarten met nummers, waar je dan
fishes op legt tot je een rij vol hebt. Soms vraag je je wel af bij wat voor een club we toch
terrecht zijn gekomen, thuis maar niks van zeggen anders krijgen we misschien wel huis-
arrest.

Toos laatst foto’s had rondgedeeld van het uitstapje van Lady’s Fun naar Annie Cactus.
ze er ook wat had voor Ria Scheggetman en dus aan Bep vroeg of ze deze foto’s even bij
Ria af wou geven.
Ria toen meteen aan Bep vroeg wat Toos voor die foto’s kreeg.
Bep dit niet wist omdat ze dat niet aan Toos had gevraagd.
Ria dit niet erg netjes vond van Bep en dit in het vervolg wel even hoorde te vragen.
die Bep ook nooit te oud is om te leren.

Bep Fisscher na het Enno Wijsbeek toernooi door Bennie Bannink bij de hal afgezet werd
om daar naar tafeltennissen te kijken.
Bennie dit niet goed begrepen had en dacht dat Bep even naar binnen ging en dan weer
terug kwam om verder naar huis te gaan.
Mirko op een gegeven moment bij Bep kwam met de mededeling dat er een man in een auto
op haar stond te wachten.
Bep toen gauw naar buiten is gegaan en alles uitgelegd heeft aan Bennie die toen huis-
waarts vertrok.
Bennie van geluk mag spreken dat Mirko langs kwam want anders had hij er mooi lang
kunnen staan wachten.

Ria Albers zich aan de spataderen heeft laten helpen, en daardoor een tijdje met zwachtels
om haar benen heeft gelopen.
hierdoor haar schoenen wat wijd waren geworden
Bep haar toen adviseerde om er kranten in te doen, dan hoefde ze geen nieuwe schoenen te
kopen.
Ria toen aan Bep moest uitleggen dat met kranten om je enkels lopen geen mooi gezicht is.
er dus voor Ria niks anders op zit dan naar de schoenwinkel te gaan.

Liesbeth Kok en Ria Scheggetman allebei in het ziekenhuis in Deventer hebben gelegen.
Ria op dit moment van schrijven weer thuis is.
Bep en Toos hopen dat beide dames snel weer opknappen zodat ze weer van de partij
kunnen zijn op de woensdagavond.

Tot de volgende maand

Groetjes van Bep en Toos
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Al vroeg in de ochtend van zondag 3 maart  dropen de eerste mensen binnen om zich
vervolgens achter een bakkie koffie te zetten. Dit gebeuren ging de één wat makklijker af als

de ander, waarschijnlijk had dit wel iets met het alcoholprommilage te maken. Het zou een lange
rit worden naar de eindstreep, want de eerste wedstrijden begonnen reeds om een uurtje of
negen en de laatse werd om zo'n beetje half zes gespeeld. Maar ja, gezelligheid kent geen tijd
hè. En gezellig was het zeker wel! Dit mede door een behoorlijk groot aantal deelnem(st)ers en
de goedsmakende Palmjes uit de nieuwe tapinstallatie. Maar het ging natuurlijk om het
pingpongen.
In de voorronden gebeurden er eigenlijk niets onvoorspelbaars. Alle wat hoger spelende senio-
ren en daar bedoel ik mee, 1e klasse en hoger plaatsten zich voor de eerste finalepouleronde,
uitgezonderd Mirko Egbers.
Dit natuurtalent plaatste zich in de eerste finalepoule acterend op 2e klas niveau in de competi-
tie. Way to go Mirko !
Alle andere spelers belandden in de diverse andere vervolgronden strijdend voor de plaatsen 9
t/m ergens in de 30. In dit stukje zal ik echter alleen wedstijden van de spelers strijdend om de
1e t/m de 8e plaats belichten, dit om R.S.I. te voorkomen (just kidding). Maar daaraan vooraf-
gaand natuurlijk wel even de poulewinaars van de andere vier poules op een rijtje:

Tweede finalepoule: Marcel snijder
Derde finalepoule: Marlies Fleming
Vierde finalepoule: Wiebe Fransen
Vijfde finalepoule: Jochem Veldmaat

De eerste finalepoule bestond uit respectievelijk C. Vredeveldt, T. Bleumink, F. Helmich, nieuw-
komer Savas Jurd, J. v. Spengen (1e div ervaring)  :+)  I. Moekaddim, M. Egbers en P. van
Laarhoven alias Herman B.
Mijn teamgenoot Tom Bleumink speelde erg solide in het begin van de poule en liep zonder al te
te veel problemen door zijn partijen heen. De enige die hem echter wel aan het zweten zette
was mijn andere teamgenoot Frans Helmich. Zij sloten hun wedstrijd af in een spannende 5-
setter.
Frans die met vlagen leuke schepballen liet zien die dag stelde toch een klein beetje teleur
eindigend op de 7e plaats.
Een ander top 8 speler was John van Spengen. Hij zit al sinds een tijdje in een  positieve spiraal

Clubkampioenschappen senioren 2002 (1)
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Clubkampioenschappen senioren 2002 (2)

Hieronder de volledige einduitslag van de
clubkampioenschappen senioren 2002:

11) Collin Vredeveldt (Clubkampioen)
12) Imad Moukaddim
13) Tom Bleumink
14) Savas Yurd
15) Mirko Egbers
16) Patrick van Laarhoven
17) rans Helmich
18) John van Spengen
19) Marcel Snijder (poulewinnaar)
10) Bennie Klein Teeselink
11) Frans Snijder
12) Henk Stegeman
13) Reint Broeke
14) Henk Emsbroek
15) Johan Heijink
16) Jan Bouwmeester
17) Marlies Fleming (poulewinnaar)
18) Ferdinand van Hilst
19) Erwin Driessen
20) Sandra Bouck
21) Mark Willems
22) Guido van Zwieten
23) Bram Ebskamp
24) Laurens Veltman
25) Wiebe Franssen (poulewinnaar)
26) Rob Joritsma
27) Jan Wissink
28) Hans van de Lande
29) Albert Enterman
30) Remco Verwoert
31) Jochem Veldmaat (poulewinnaar)
32) Esther Wissink
33) Johannes Osterloh
34) Chris Wenneker
35) Rino Knippen

Jochem Veldmaat
m.m.v. Corry ten Bokkel

maar speelde de finaleronde helaas voor hem
wat minder en kon geen van zijn partijen in
winst omzetten, dit resulteerde dan ook in een
8e plaats.
Onze Herman B deed het iets beter. Hij  won
verrassend van Frans Helmich en versloeg
dus ook John van Spengen. Dit alles leverde
hem een 6e plaats op.
De man die een topdag had was Mirko
Egbers. Hij dwong een 5e plaats af door te
winnen van John en Herman B.
Onze nieuwkomer Savas Jurd eindigde op
een 4e plaats en heeft met zijn debuut zijn
eerste Frans Helmich avontuurtje er alweer
op zitten. Altijd lastig tegen "The Wizard" als
je er nog nooit tegen hebt gespeeld. Het blijft
zowieso lastig......haha. Can't beat 'em.... join
'em.
Onze kleine Moukaddim deed het erg goed
en eindigde op een zeer verdiendstelijke 2e

plaats. Hij bereikte dit door alleen van Tom te
verliezen en dus ook mij in mijn hempie te
zetten......wat een #%@!>* service zeg.

De alles beslissende wedstrijd ging tussen
Tom en mij. Beide waren we al knap naar de
kl..... toen we begonnen. Een erg fraaie wed-
strijd was het dus niet, wel zo af en toe een
wereldballetje er tussendoor. Tom kon de
partij niet in winst omzetten, helaas voor hem
ook geen gewonnen game. Hierdoor werd hij
alsnog 3e.
Ik ging er dus uiteindelijk toch nog met de fel-
begeerde wisselbeker en dus met de titel
"clubkampioen" vandoor. Ik moet echter wel
vermelden dat het eerste herenteam gehalte
(0%) hierin natuurlijk wel een grote rol  heeft
gespeeld. Geen van die spelers waren verte-
genwoordigd, toch jammer. Wel begrijpelijk
in sommige van die gevallen.

Al met al was het toch een zeer geslaagde
en gezellige dag die op alle fronten prettig
verliep. Mijn dank dan ook aan de de toernooi-
leiding en de barmedewerkers.

Collin Vredeveldt
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Clubkampioenschappen 2002

Wat echter belangrijk was, ik had lekker ge-
speeld!  Na de lunchpauze werd alles op-
nieuw ingedeeld en kwam ik terecht in de
poule met Esther Wissink, Jochem Veldmaat
en Johannes Osterloh. Schijnbaar had ik mijn
kruit ’s morgens verschoten, ’s middags ging
het een stuk minder en vooral tegen Jochem
speelde ik als een dweil. Oorzaak was mis-
schien dat mijn vader op dat moment binnen-
kwam zodat ik mentaal onder druk kwam te
staan en door de vele games mijn spieren
begonnen te “verzuren”. Na alle inspannin-
gen in de hal, konden wij eindelijk ontspan-
nen in de kantine alwaar menig “palmbos”
werd geplant. Uiteindelijk werd Collin
Vredeveldt een terechte clubkampioen 2002
en ik hoop volgend jaar op nog meer deelne-
mers vooral uit de “lagere” klassen. Ik wil hier-
bij nogmaals mijn dank uitspreken aan de
organisatie te weten Corrie ten Bokkel, Albert
ten Hoopen en Ben Wijnhoud en nogmaals
aan de dames achter de bar Jacquelien en
Koma.

Chris Wenneker

Op zondag 3 maart j.l. vonden in de Jan
Wissinkhal de clubkampioenschappen

plaats. Mede door de verbouwing en nieuw-
bouw in onze hal werden deze wedstrijden
pas nu verspeeld i.p.v. het gebruikelijk tijdstip
in januari.
Het aantal inschrijvingen liet nogal te wensen
over zodat de T.C. na een aantal telefoontjes
toch nog een redelijk aantal leden konden bij-
schrijven op de deelnemerslijst. Ook ik had
dit jaar weer alle moed verzameld om mee
te doen, qua tafeltennisniveau heb ik natuur-
lijk niets te zoeken tussen landelijke divisie-
en eerste klasse spelers. Maar ik troostte mij
met de olympische gedachte:“Meedoen is
belangrijker dan winnen”.
Helaas dachten daar een flink aantal 3, 4, 5
en 6e klassers anders over door niet mee te
doen. Bijzonder jammer! Want gezelligheid
staat voorop en wat is er niet mooier dan tus-
sen deze gezelligheid en balletje te slaan zelfs
tegen 3e divisie-spelers. Zondagmorgen om
ca. 8:30 uur verscheen ik in de hal  om mijn
warming-up te doen met een bak koffie. (Met
toewijding gezet door Koma Hage en
Jacqueline Vos, die beiden deze dag de bar-
bediening verzorgden!! Hulde aan deze vrij-
willigers) Wat schetst echter mijn verbazing
dat toen om 9:00 uur de indeling zou worden
bekend gemaakt, de organisatie voor proble-
men kwam te staan door berichten van ver-
hindering  en door leden die zonder bericht
weg bleven!! Vooral deze laatst genoemden
hebben geen idee wat men de organisatie
aandoet !!! Maar na enige vertraging omdat
alle poules opnieuw moesten worden inge-
deeld, maakte Albert ten Hoopen de indeling
bekend zodat er begonnen kon worden. Ik
was ingedeeld met Imad Moukkadim, Marcel
Snijder, Sandra Bouck en meneer Erwin
Driessen. Alle partijen verloor ik natuurlijk, al
hoewel ik bij Imad en Marcel toch nog  bijna
een game meepakte. Ook tegen Sandra bood
ik voor mijn doen redelijk tegenstand alleen
tegen Meneer  Erwin ging het minder door
het “geschuif” van mijn tegenstander. (Eigen-
lijk hoort hij ook thuis bij een d®amvereniging).

Waar zijn jullie gebleven op de club
kampioenschappen? Lucy en ik kwa-

men extra op onze vrije dag naar jullie kijken,
maar wat bleek; iedereen die bang was te
verliezen kwam niet opdagen Toen moesten
wij kijken naar de finale tussen Tom Beumink
en Collin Vredeveldt, wat reuze spannend
was.
Erwin Driessen moest om 17:15 uur nog te-
gen Sandra Bouck. De ene bal was nog
mooier dan de andere. Collin is dus de nieuwe
clubkampioen na een 3-0 overwinning tegen
Tom.

Hartelijk bedankt leden die wel meededen
voor de gezellige dag.

Lucy en Jaantje

Waar waren jullie???
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Aankondiging (Darten: tac-tics)

Dartmaniakken, het is weer zover!
Er komt weer een tac-tics-toernooi voor

 koppels. Er zijn leuke prijzen te winnen en het  barst
van de gezelligheid . Redenen genoeg om het niet te

missen.

Het toernooi wordt gehouden op zondag 28 april

Aanvang 12:30 uur

Het toernooi is ook voor niet-leden, dus aanhang is
van harte welkom.

Het inschrijfformulier en de spelregels hangen op het bord in het
halletje bij de ingang. Inschrijven kan t/m 26 april.
Deelnamekosten: senioren � 3,00 per koppel

jeugd � 1,50 per koppel

De activiteitencommissie

Voor vragen: Marcel Snijder
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Ziekte & beterschap Bedankje

Misschien is het u opgevallen dat een aan-
tal mensen al een tijdje niet in de hal ge-

signaleerd zijn. Wij weten dat Liesbeth Kok
in het St. Geertruiden Ziekenhuis in Deventer
opgenomen is en dat Ria Scheggetman in-
middels het ziekenhuis weer verlaten heeft.
Ze hebben beide al een kaartje, getekend door
leden, die op het moment van versturen aan-
wezig waren  ontvangen. Via dit medium wil-
len wij hen nogmaals een spoedig herstel toe-
wensen. Uit ervaring weet ik dat alle post die
je ontvangt als je ziek bent een opfrisser is
voor de moeilijke momenten.

Ook Klazien Emsbroek is de laatste tijd ver-
schillende malen naar het ziekenhuis ge-
weest voor onderzoek. Wij wensen Klazien
en Henk heel veel sterkte toe en hopen met
hen op een goede uitslag.

Claske Harmsen

De geplande Open Benelux Kampioen-
schappen, welke vrijdag 29 maart (jeugd)

en zaterdag 30 maart (senioren) gespeeld
zou worden,  vonden dit jaar geen doorgang.
Wegens het geringe deelnemersveld is door
desbetreffende toernooicommissie besloten
om het evenement af te gelasten.
De personen die zich hadden opgegeven
hebben bericht gehad van deze aflasting.

Mirko Egbers

Hierbij wil ik bedanken voor de attentie die
ik mocht ontvangen na aanleiding van het

auto-ongeluk en de nasleep daarvan. Het was
fijn te merken dat er zo wordt meegeleefd.

Marina van der Zee

Benelux toernooi

Mirko is al jaren bezig met het digitalis-
eren van informatie welke te maken

heeft met de club (clubbladen, kranten-
knipsels, foto’s, enz). De bedoeling is om al-
les op een CD-rom te zetten en deze uit te
gaan geven, zodat iedereen oude herinnerin-
gen kan ophalen van 50 jaar L.T.T.C. De Toe-
komst.

Omdat Mirko nog niet in het bezit is van alle
gegevens roepen we diegene die aan deze
CD-rom een bijdrage kan leveren op, om con-
tact met hem op te nemen.

Wat Mirko nog zoekt zijn: oude kranten-
knipsels, oude clubbladen (voor 1979) en
oude foto’s. Dit materiaal komt na het
inscannen als vanzelfsprekend bij de perso-
nen terug.

De redactie

Jubileum CD-rom

Het komende clubblad zal later verschij-
nen dan gebruikelijk. Aangezien we altijd

een zomerstop hebben en toch alle informa-
tie van dit seizoen ook nog in het laatste club-
blad van dit seizoen willen hebben, zal de
redactie medio mei het komende clubblad
afronden. Het laatste clubblad van dit seizoen
zal worden afgerond na het jubileumfeest (29
juni 2002).

Hoe en wanneer het clubblad het volgende
seizoen uitgegeven wordt, is tot op heden nog
niet bekend (zie het maandelijkse voorwoord
van de redactie (pagina 1 van dit nummer))

De redactie

Clubblad
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Op het internet zoal te vinden...

Surfend op het internet kwam Tom Bleumink de naam van een oude bekende van De Toe-
komst tegen: Camiel Nikkels. Geïnterresseerd als altijd keek ik iets “verder” op het internet

en kwam het onderstaande tegen.
Jochem Veldmaat

Tafeltennis verleden van Camiel Nikkels

In 1987 ben ik samen met mijn broer Martijn (3 jaar ouder) bij tafeltennis vereniging Torenstad te
Zutphen begonnen. Na een aantal keren trainen mocht ik al gelijk competitie gaan spelen. Ik
trainde in het begin 2 à 3 maal per week. Op mijn 9e beoefende ik twee sporten namelijk voetbal
en tafeltennis. Op een gegeven moment moest ik een keuze gaan maken, omdat dit vanwege
veel trainen van beide sporten niet meer goed te combineren was. Vanwege het feit dat het
destijds heel goed ging met tafeltennis en ik ook meer plezier had in het tafeltennis heb ik beslo-
ten hiermee verder te gaan. In dit zelfde jaar won ik al gelijk mijn eerst ranglijst B – toernooi. Een
jaar later werd ik Nederlands kampioen bij de welpen A. Langzamerhand werd de trainingsar-
beid opgevoerd tot 5 maal in de week. Dit bestond naast gewone clubtrainingen ook uit bonds-
trainingen. In de zomer van 1990 kreeg ik een uitnodiging van het Leo van de Kar fonds om te
komen trainen op Papendal. Dit was dan een trainingsweek waar veel jonge sporters in allerlei
takken van sport voor uitgenodigd waren. In dit zelfde jaar werd ik Nederlands kampioen dubbel
en in het enkelspel werd ik tweede achter Jörg de Cock. Ook werd ik uitgenodigd om lid te
worden van de Nederlandse selectie tafeltennis. Na een aantal internationale toernooien ge-
speeld te hebben kwam ik er toch wel achter dat het niveau in sommige landen een stuk hoger
lag (destijds waren dat Zweden, Duitsland en Italië).

Ook in 1992 heb ik weer een uitnodiging gehad van het Leo van de Kar fonds maar dit keer was
het een trainingskamp voor 3 weken in Polen. Dit was een hele leuke en vooral leerzame erva-
ring voor mij. In 1993 speelde ik ondertussen al kampioensklasse bij de jeugd. We werden als
team zijnde net geen Nederlands kampioen maar eindigde als 2e. Dit jaar ben ik ook overge-
stapt van T.T.V. Torenstad naar T.T.V. de Toekomst in Lochem. Dit was voor mij de beste oplos-
sing, omdat mijn team uit elkaar ging en ik er niet meer verder kon ‘groeien’. Ik heb bij de Toe-
komst heel veel geleerd en dit kwam vooral omdat er een trainer was die echt verstand had van
tafeltennis (Wiljo Leermakers). Hij had al velen naar de Nederlandse top gebracht o.a. Heister
en Hooman-Kloppenburg. Ook in deze periode waren de Europese kampioenschappen in
Slovenië. Individueel kwam ik niet verder dan de 2e ronde, terwijl we als Nederlands team zijnde
op de 2e plaats eindigden. Toen ik bij de Toekomst ging spelen begon ik in de 4e divisie en ben
ik geëindigd in de 2e divisie.

Ik ben gestopt met tafeltennis vanwege een aantal oorzaken. Als eerste vanwege het feit dat ik
ook andere interesses kreeg (uitgaan, vrienden enz.) en ten tweede vanwege het feit dat Leer-
makers, mijn trainer, ermee stopte. Nu na een aantal jaren niet getafeltennist te hebben zijn de
kriebels dmv een sponsortoernooi bij Kracht en Vriendschap weer gekomen. Ik heb gemerkt dat
er hier een hele goede sfeer hangt en dat plezier hebben in het tafeltennissen net zo belangrijk
is als winnen. Ik hoop dat ik jullie iets meer heb kunnen vertellen over mijn tafeltennis verleden
en wens iedereen een plezierige competitie toe!!

Camiel Nikkels

Bron: Nieuwsbrief januari 2002 - Tafeltennisvereniging Kracht en Vriendschap Renkum
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Op 23 februari en 16 maart j.l. heb ik de eer gehad in te mogen vallen bij één van de vlaggen
schepen van De Toekomst zijnde het eerste herenteam uitkomend in de 1e divisie.

Toen ik de eerste keer gevraagd werd om in te vallen was ik enorm verrast aangezien het niet
vaak voorkomt dat een tweedeklasser wordt gevraagd om in te vallen in de 1e divisie. Die zater-
dag speelde ik relaxed maar fanatiek als altijd (mijn beste en mijn slechtste eigenschap waar-
schijnlijk) mijn partijtjes en wist zowaar een game te winnen van ene Dave Korpershoek (een
speler waar ik tot dan toe nog nooit van gehoord had). Het bleek dat die Korpershoek wel goed
was en dat maakte mij dus extra trots dat ik een gamepje van die kerel had af weten te snoepen.
Hij zal wel rustig aan hebben gedaan maar toch…, ik tevreden, coach balen vanwege verlies
maar toch tevreden over mij en tijdelijke teamgenoten ook wel tevreden…

Drie weken later. Stel je hebt enige tijd geleden een keer in mogen vallen in het eerste heren-
team en je komt op een gezapige vrijdagavond als argeloze tweedeklasser even naar de hal om
wat competitiewedstrijdjes af te werken in de tweede klasse B tegen het altijd lastige Olst 1.
Voordat je begint met spelen komt Bennie Wijnhoud naar je toe en deelt je mede dat je de dag
erna mee moet doen bij het eerste herenteam. Het eerste dat je dan toch denkt is: jezus Bennie
ben je nu al bezopen??? Of ben ik teruggeworpen in de tijd? Of heb ik zo'n déjà vu ervaring als
in "Ground Hog Day" (voor de niet-kenners:  GHD is een film). Maar wat blijkt Bennie maakt dit
keer eens geen geintje maar is zowaar serieus, en de dag erna moet ik gewoon spelen tegen
Moret Salamanders met niet de minste spelers, zoals Siem van der Valk (waarover later meer)
in de gelederen.

Goed je speelt dus je potjes tegen die overigens zeer gezellige gozers van Olst waarbij tussen
de games door altijd even tijd is om enkele alcoholische dranken naar binnen te klokken ten-
einde het alcoholgehalte op een Toekomst-waardig peil te houden (je wilt als Randstad-ter niet
buiten de boot vallen hè). Ondertussen probeer je bij wie dan ook een rubber te bedelen omdat
je van de vorige keer nog weet dat je eigen rubber wordt afgekeurd, omdat er door een avontuur
bij De Lieverdjes niet zo heel veel meer van over is.
Uiteindelijk kom je dan bij je teamgenoot terecht (lees: Pistolen Paultje), die nog wel een derde
hands Mark V rubbertje voor je heeft. Dat rubber had hij een x aantal jaren geleden al van Colin
V. gehad en is behoorlijk uitgewoond, maar toch, je hebt een rubber en je kunt de volgende dag
zonder gezeik spelen. Na de wedstrijden speel je nog even met dat nieuwe rubbertje, en dat doe
je dan tegen iemand van het kaliber Mirko Egbers met zijn magistrale duiktechniek. Je krijgt dan
op je kloten maar ach wat maakt het uit * hips *.

Zaterdag is het dan zover, je moet spelen en natuurlijk ben je op tijd aanwezig want je wilt nog
even inspelen. Je plakt je gisteren verworven rubbertje erop en speelt vervolgens even met de
heer Tom B. (bijgenaamd The Wall) in, de tegenstanders zijn dan al gearriveerd.

Je begint tegen Mark Heemskerk en je merkt in de eerste  game zowaar dat je misschien weer
een gamepje kan afsnoepen (9-11). Helaas dat lukt de eerste game niet en dan krijg je de
tweede  ongenadig hard op je kloten (1-11). De derde sta vervolgens als in je jonge jaren te
ballen en komt met 10-4 voor. Daarna ga je &^*^(&*&)&^%&^%)*mme lopen kloten en verlies je
die game alsnog en blijf je dus als een gedesillusioneerde man achter (10-12). Ach ja die
Heemskerk is zo slecht nog niet dus je hoeft je niet te schamen…

Vanuit de ogen van een invaller... (1)
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De tweede partij is tegen ene Hidde de Smet. Volgens kenners heb ik wel kans tegen deze
enigszins kalende twintiger (kale twintiger???? ja kalende twintiger). Vol goede moed begin je
dus aan de wedstrijd maar al snel merk je dat er tegen die de Smet op de een of andere manier
weinig eer te behalen is. Gevolg: je wordt aan alle kanten gezoefd en staat na een minuut of 15
(9-11 , 5-11 , 3-11) weer met beide benen waar ze horen te staan.

De laatste partij moet je dan tegen ene Siem van der Valk (daar heb je hem weer). Die schijnt erg
goed te zijn en dus heb je weinig verwachtingen van de partij en hoop je de schade zo beperkt
mogelijk te houden. In de eerste set kun je aardig meekomen (7-11). De tweede heb je wat meer
hoop omdat die eerste wel aardig ging en wat blijkt, je wint zowaar een game… (12-10) de buit
is binnen, je hebt je plicht weer gedaan. Maar omdat je wel zo fanatiek als een dolle hond bent
blijf je wel ballen en scheld je bij elke fout van jezelf de halve zaal verrot. Door al dat gegrom is
je tegenstander helemaal van zijn stuk en je wint ook de derde  game (11-7) ook waardoor je
opeens met 2-1 in games voor staat. Je begint te denken: ho even ik ben een tweedeklasser die
2-1 in games voorstaat tegen een 1e divisie speler; vervolgens knijp je jezelf in je arm en vraagt
aan Ron van Spanje wat te doen. Ron zit daar op zijn gemak en zegt lekker ballen maar hè. Dat
doe je dan ook maar. Vervolgens speel je die vierde  game eveneens als in je jonge jaren en je
krijgt zowaar matchpoint. Helaas voor de kijkers en jezelf pak je dat punt niet waarna de routine
het van de jeugdige onbevangenheid wint (12-14, het was dus wel spannend en ik vraag me af
hoe zijn onderbroek er na die game uitzag).
Goed, je moet dus de 5de  game spelen, en je schijt nu zelf in je broek omdat die 1e divisie
speler je nu wel zal willen vertrappen als een rottige luis in z'n mooie bontpels. Je begint aan de
vijfde game als een wervelwind en voor je het weet sta je met 8-4 voor. Opeens begint het te
malen 8-4 = 4 punten verschil. Damn misschien…, of toch niet ??? Het wordt 8-8, omdat de
ballast die je onderhand in je onderbroek hebt gescheten te zwaar wordt. Je verwijdert die bal-
last en staat vervolgens op 10-8 en Siem mag serveren. De eerste verneuk je omdat je denkt
dingen te kunnen die je nooit van zijn levensdagen zal kunnen. De tweede speel je terug waarbij
de heer van der Valk hem diep op je forehand speelt. In een ui  ter ste krachts… … in ……
spanning   weet…… je …… de …… bal …… te …… rug …… te …… breng… … en.... je kijkt,
en ... je...... ziet......  hoe………………………….. HIJ OP HET RANDJE VALT EN BUITEN HET
BEREIK VAN JE LIKKENBAARDENDE TEGENSTANDER OP DE GROND VALT, PUNT VOOR
JOU, JE WINT !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

* klik * het licht gaat uit en het eerste dat je hoort als je weer wakker wordt is,  ? TIS STIL AAN DE
OHOVERKANT, TIS STIL AAN DE OVERKANT…. ?

Het blijkt echt waar te zijn je hebt gewonnen met 11-9 in de vijfde game met een mazzelballetje
van het kaliber waarvan zelfs Tom B. er op de training maar weinig van slaat… Vervolgens geef
je de gedesillusioneerde Siem van der Valk (sorry Siem ik speel tweede klasse, heb een D-
licentie en ik heb mijn forehand rubber moeten lenen omdat ik met mijn eigen rubber niet zou
mogen spelen) een hand en wordt je doodgeknuffeld. Je komt de kantine in waar blijkt dat de
helft in zijn broek zeikt van het lachen, en je knijpt jezelf nog eens hard in je arm. Uiteindelijk
besef je wat je gedaan hebt en hoop je dat ome Siem je na afloop niet zal molesteren vanwege
de enorme hoeveelheid geluk die je hebt gehad.

John van Spengen

Vanuit de ogen van een invaller... (2)
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Enno Wijsbeek

Tijdens  de 3de speeldag in dit toernooi,
wat zich zaterdag 16 maart afspeelde in

Bentelo hebben we van de organisatie de
tussenstand gekregen van het Enno-Wijs-
beek toernooi 2002.
De toekomst neemt deel aan dit toernooi met
3 teams, alle drie in de C-Poule:

1e met: Wilco Brunsveld
              Bep Fisscher

Ria Scheggetman

2e met: Bennie Bannink
Marina v.d. Zee
Claske Harmsen

3e met: Erwin Stegeman
Rob v.d. Zee
Hermiene Kleinsman

De Toekomst 1 doet het perfect, ze hebben
tot nu toe alles gewonnen. 20 punten uit 20
gespeelde wedstrijden, een 1e plaats dus.
De Toekomst 2 gaat ook goed en staan met
13 punten, samen met Ambt-Delden op de
2e plaats.
De toekomst 3 heeft op met name de eerste
2 speeldagen punten laten liggen, staan met
4 punten op de 7e plaats van 8 deelnemers.
(Op 16 maart hebben ze de volle winst ge-
pakt, 10 punten erbij. Ik zie met spanning uit
naar de 3e tussenstand en finale).

Ook op 16 maart was het weer een sportieve
en gezellige dag, waar we elkaar aanmoe-
digden (ook de tegenstanders) en oude be-
kenden begroetten. We zien uit naar de laat-
ste wedstrijddag en tevens finaledag met
bekeruitreiking op Zaterdag 13 April te
Hengelo(O).

 Arie Pater

Of het nu was dat je me onderschatte, of
dat ik echt goed speelde, of dat ik ge-

woon die dag al mijn geluk opgebruikt heb…
sorry dat ik je met een kater van hier tot Tokio
en weer terug heb opgezadeld.

Ik hoop dat je teamgenootjes je niet teveel aan
het voorval herinneren. Ik ben in ieder geval
nog steeds ondersteboven van hetgeen ik
gepresteerd heb, en elke keer als ik eraan
terugdenk komt er een enorme grijns op dat
achterlijke smoelwerk van me. Ik heb me s'
avonds zoals beloofd bezat en werd de zon-
dag erop heeeeeeeeeeeeeeeeerlijk wakker.

De mensen van De Toekomst liggen volgens
mij nu nog steeds krom maar ach jij speelt
gewoon je partijtjes weer in de 1e divisie en ik
speel mijn partijtjes weer in de 2e klasse B
gewoon zoals het hoort. Verschil moet er zijn
nietwaar???

Misschien kom ik wel even kijken als jullie thuis
tegen De Toekomst moeten en ik hoop dat ik
dan niet wordt gemolesteerd voor het leed
hetgeen ik jou berokkend heb, maar dat we
gewoon saampjes nog even gezellig bij kun-
nen kletsen over ons beider vorderingen op
tafeltennis gebied.

Groetjes,

John van Spengen
Team 6

PS. Paul en ik van team 6 zoeken voor vol-
gend seizoen nog een teamgenoot die ons
wil helpen promotie naar de hoofdklasse te
realiseren. Eerste dachten Paul en ik aan
Beelski, Herman of zoiets dergelijks. Maar de
derde man mag natuurlijk ook van een AN-
DERE vereniging komen.

Reacties graag direct aan ons op een
trainingsavond of competitieavond.

Lieve Siem
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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

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

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 0573-250445
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
W. Voelman  (wedstr. secr. jeugd) 0573-252659
J. Fleming 0573-253461
A. ten Hoopen 0573-254982
J. Osterloh 0573-251965
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Jarigen Ledenmutaties

Nieuwe leden:

per 01-03-2002:
D. Kamma (Dylan) K. Kamma (Kevin)
Ballochilaan 37 Ballochilaan 37
7242 AM Lochem 7242 AM Lochem
0573-257211 0573-257211
geb. 21-05-1995 geb. 14-06-1992

Bedankt:

per 01-03-2002:
G.B. Appelo-Bolte (Mathilde)
Kannenburg 619
7423 AE Deventer

Verhuisd:

per heden:
F. van Hilst (Ferdinand)
De Moesmate 126
7206 AJ Zutphen
06-27142060

per 27-04-2002:
familie Wittenberg (oa Henry)
Dillenburg 150
7242 BG Lochem
0573-258184

Geboren:

op 24-02-2002:
Iwan Paul
(ouders: Rob de Cler en Lia Klein Polsvoort)

Samenwonend:

Ferdinand van Hilst en Jacqueline Vos
De Moesmate 126
7206 AJ Zutphen

Senioren: 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
J.W. Pangaart-Vels, van den 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

Mei:
B. Jansen 03-05
K. Hage 06-05
R.J. Zee, van der 07-05
C.J. Schuiling 12-05
F.P. Snijder 12-05
J.G. Friskes-Zuidgeest 13-05
B. Makkinga 13-05
R.X.R. Beelen 15-05
M.L. Boer 16-05
B.G. Sieverink 17-05
H.B. Albers 20-05
M. Knippen 20-05
J. Vos 21-05
H.J. Stegeman 23-05
A. Bakker 30-05

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

Mei:
G.W. Schutte 20-05
D. Kamma 21-05
S. Huting 29-05
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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

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 gesloten (i.v.m. Koniginnedag)

Mei
Vr 03-05 R. Swaters
Ma 06-05 H. Emsbroek
Vr 10-05 gesloten (i.v.m. Keidagen)
Ma 13-05 J. Rijswijk
Vr 17-05 R. Broeke
Ma 20-05 gesloten (i.v.m. Pinksteren)
Vr 24-05 H. Stegeman
Ma 27-05 C. Wenneker
Vr 31-05 J. Vos en F. van Hilst

Mei
Do 02-05 P. v Laarhoven
Di 07-05 W. Franssen
Do 09-05 gesloten (i.v.m. Hemelvaartsdag)
Di 14-05 P. v/d Weerthof
Do 16-05 M. Egbers
Di 21-05 M. Fleming
Do 23-05 J. Fleming
Di 28-05 A. ten Hoopen
Do 30-05 R. Otten
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Tussenstanden competitie senioren (1)

Heren: 1 e divisie - groep 1
ReMax Hendrix 1 5 35
De Toekomst 1 5 32
Moret-Salamanders 1 5 29
Pecos 1 5 19
BIT.NL 1 5 18
Ankerstars 1 5 17

Heren: 3 e divisie - groep 4
Bijlsma/Delta Impuls 5 39
Flits 1 5 32
De Toekomst 2 5 27
GTTC Groningen 2 5 24
Henk ten Hoor/DTK 1 5 19
Huizen 1 5   9

Heren: 3 e divisie - groep 1
VTV (N) 1 5 34
Tielse TC 1 5 32
TVO 1 5 27
De Veluwe 1 5 26
De Toekomst 3 5 18
SVE 1 5 13

Dames: 3 e divisie - groep 2
US 1 5 38
DOV 2 5 31
GTTC Groningen 2 5 27
De Toekomst 1 5 20
Vriendenschaar 1 5 17
HTC 2 5 17

Persoonlijke resultaten
R.N. van Spanje 12 12 100%
R.X.R.  Beelen 15 11   73%
R.A.D.  Gerritsen 12   4   33%

Persoonlijke resultaten
C.  Vredeveldt 15 11   73%
F.W.H.M.  Helmich 15   9   60%
T.  Bleumink 15   5   33%

Persoonlijke resultaten
I.  Moukaddim 15   6   40%
E.  Pijper 15   5   33%
G. van den Heuvel 15   4   27%

Persoonlijke resultaten
M.L.  Boer 12   8   67%
M.  Krikke   9   5   56%
I.R.  Faber 12   3   25%
M.  Fleming   9   2   22%
E.  Simmelink   0   0     0%

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

Hadden we vorig seizoen enkele speelweken te kampen met ontbrekende afdelingsuitslagen
vanwege het plotselinge overlijden van Theo Lamberts, dit seizoen hebben we structureel

te maken met het later bekend worden van de afdelingsuitslagen. De uitslagenverwerking door
de regiocompetitieleider duurt nu ongeveer één week (na de speelweek!). Daarnaast worden de
gegevens vaak zondagavond laat op de website van de Afdeling Oost gepubliceerd waardoor ik
niet meer in staat ben ze in het weekend op te hangen op het bord in de zaal. Hierdoor worden
de uitslagen op het bord soms wederom een week later opgehangen. Helaas is hier weinig aan
te doen. Ik doe in samenwerking met de wedstrijdsecretarissen mijn best om alles zo actueel
mogelijk te houden. Voor de meest actuele uitslagen, standen en percentages kunt u echter
altijd de website raadplegen (http://start.at/toekomst).

Jochem Veldmaat
m.m.v. Bart Ebskamp



april 2002Toekomst Meppers

27

Tussenstanden competitie senioren (2)

Hoofdklasse - poule 1
Effekt '74 1 5 31
Smash '70 1 5 30
De Veluwe 3 5 25
D.T.S. 1 5 22
Mazza Flits 2 5 22
De Toekomst 4 5 20

5e klasse - A:
De Brug 2 5 35
De Brug 4 5 30
De Veluwe 5 5 30
Trias 1 5 28
De Toekomst 5 5 19
Torenstad 1 5   8

2e klasse - B:
De Toekomst 6 5 43
Olst 1 5 33
Swift 3 5 30
De Lieverdjes 1 5 18
Wijk 16 3 5 17
ABS 1 5   9

2e klasse - C:
Swift 2 5 45
De Spinners 1 5 35
Holten 1 5 28
De Toekomst 7 5 23
ZC Aktief  1 5 10
Olst 2 5   9

3e klasse - G:
MTC 2 5 30
De Brug 12 5 29
Swift 6 5 29
De Toekomst 8 5 22
Gelvandria 5 5 20
Humanitas 1 5 20

3e klasse - H:
Trias 5 5 30
De Toekomst 9 5 27
Shot 78 1 5 27
De Brug 10 5 26
Gelvandria 4 5 25
De Veluwe 9 5 15

Persoonlijke resultaten
R.P.  Swaters 12   7   58%
P. van Laarhoven 15   6   40%
B.J.G.  Klein Teeselink 12   3   25%
H.T.M. van Boxtel   3   0     0%

Persoonlijke resultaten
M.  Egbers 15   7   47%
G.J.  Voelman   9   4   44%
H.  Wittenberg   9   3   33%
F.P.  Snijder 12   1     8%

Persoonlijke resultaten
J. van Spengen 15 15 100%
P.W. van de Weerthof 15 15 100%
D.  Woolschot   6   4   67%
L.J.  Veltman   9   4   44%

Persoonlijke resultaten
K.J.  Snijder 15 10   67%
M.  Willems 15   8   53%
R.E.  Verwoert 12   4   33%

Persoonlijke resultaten
J.R.  Heijink 15 10   67%
F. van Hilst   9   5   56%
J.  Bouwmeester 15   4   27%

Persoonlijke resultaten
R.  Broeke 15 13   87%
H.J.  Stegeman 12   5   42%
J.L.  Hendriksen 12   4   33%

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

3e klasse - F:
Overa 1 5 40
MTC 3 5 34
De Toekomst 10 5 26
De Spinners 2 5 23
Swift 9 5 16
WSV 3 5 11

3e klasse - E:
Trias 4 5 43
De Brug 8 5 29
SSVZ 1 5 29
De Toekomst 11 5 22
De Lieverdjes 3 5 15
ABS 2 5 12

3e klasse - C:
De Brug 7 5 41
WSV 2 5 34
De Toekomst 12 5 27
De Veluwe 8 5 21
Wijk 16 4 5 15
Trias 8 5 12

4e klasse - E:
SSVZ 2 5 34
De Toekomst 13 5 31
ETTV 1 5 29
MTC 5 5 22
Swift 11 5 17
De Spinners 4 5 17

4e klasse - K:
ZTTC 1 5 42
De Brug 15 5 41
MTC 4 5 26
Wesepe 1 5 20
De Toekomst 14 5 17
Olst 6 5   4

5e klasse - C:
Gorrsel 2 5 43
Swift 15 5 30
De Brug 20 4 29
Smash 82 1 4 15
De Toekomst 15 5 14
WSV 5 5   9

Persoonlijke resultaten
J.B.H.  Schoolderman 15 11   73%
J.  Broeke 15   7   47%
M.  Knippen   6   2   33%
W.  Leidekker   6   2   33%

Persoonlijke resultaten
W.J.  Klein Baltink   6   4   67%
J.  Schrijver 15   9   60%
H.  Emsbroek 12   4   33%
A.  Horstman 12   3   25%

Persoonlijke resultaten
M.  Fleming 15 10   67%
R.  Otten 12   7   58%
E.  Simmelink   9   4   44%
J.J.J.  Hoffman   6   1   17%
Q.J.  Hoffman   3   0     0%

Persoonlijke resultaten
J.  Rijswijk 14 10   71%
E.  Driessen 14   9   64%
J. van Laarhoven 14   6   43%
R.H.P de Cler   0   0     0%

Persoonlijke resultaten
W.  Franssen 15   6   40%
F.N.  Moespot 15   6   40%
H.  Franssen 15   5   33%

Persoonlijke resultaten
A.C.  Fisscher 15   6   40%
R.B.  Jorritsma 15   4   27%
H.B.  Albers 15   4   27%

(  zie voor actuele uitslagen, standen en percentages onze website:  http://start.at/toekomst  )
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Tussenstanden competitie senioren (4)

5e klasse - G:
Wijk 16 6 5 35
Overa 3 5 31
De Toekomst 16 5 23
Gorssel 3 5 21
Holten 4 5 20
Trias 14 5 20

5e klasse - B:
ZC Aktief 5 5 37
De Toekomst 17 5 35
Gelvandria 12 5 24
Swift 16 5 22
Shot 78 6 5 17
Wijk 16 10 5 15

5e klasse - H:
Gelvandria 14 5 33
De Toekomst 18 5 30
ZC Aktief 4 5 30
Shot '78 5 5 25
Trias 15 5 21
Wijk 16 8 5 11

5e klasse - E:
De Toekomst 19 5 33
De Brug 19 5 32
MTC 6 5 27
Shot '78 1 5 22
Trias 13 5 21
PTT 1 5 15

6e klasse - A:
DTTC 7 4 27
GasTec 4 4 24
Torenstad 7 4 24
De Toekomst 20 4 15
MTC 8 4 10

6e klasse - B:
Olst 7 5 40
GasTec 3 5 34
Torenstad 8 5 34
De Toekomst 21 5 17
Gelvandria 17 5 13
Swift 21 5 12

Persoonlijke resultaten
H.J.  Vels 15   7   47%
A.  Hofland-Franssen 15   7   47%
J.C. ten Bokkel 15   7   47%

Persoonlijke resultaten
E.  Eggink 15 11   73%
A.  Pater 15 11   73%
E.  Verhaagen   9   6   67%

Persoonlijke resultaten
W.  Wilgenhof 15 11   73%
L.  Ebskamp 12   8   67%
C.  Wenneker 12   2   17%
B.G.  Sieverink   0   0     0%

Persoonlijke resultaten
E.A.  Wissink   9   8   89%
J.W.S.A.  Osterloh 15 11   73%
W.J.  Voelman 12   8   67%
J.W.  Wissink   9   1   11%

Persoonlijke resultaten
J.G.B. van de Lande 11   4   36%
J.B.  Vos 11   4   36%
A.  Enterman   9   3   33%
M.  Enterman   2   0     0%

Persoonlijke resultaten
E.  Eilers-Kraan 15 10   67%
M.  Vruggink 12   4   33%
J.  Koert   0   0     0%
E.G.  Freriks   6   0     0%
A.S.G.G.  Arts   9   0     0%

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

Dat is een stel,
iedereen van de club die kent ze wel.

Ze schrijven maandelijks in dit blad,
onder het motto wist u dat.

Oppassen moet je voor die twee,
want ze luisteren altijd mee,

of iemand nog iets te zeggen heeft,
dat hun weer stof tot schrijven geeft.

Hun eigen kronkels komen nooit aan bod,
ze genieten van andermans spot.

Wist u dat ..
Iedere week op een vaste stek,

deze twee dames te vinden zijn met heel veel trek?

Daarom kunnen ze bij het zwembad geen kluisje huren,
en moest Toos de draaideur met een hand sturen.

Volgens Lienke, mopperen ze alleen maar op elkaar,
maar staan daarnaast ook weer samen klaar,

om hand en spandiensten te verichtten,
want ze zijn uit op blijde gezichten.

Bep en Toos, ga zo door,
maar weet, ik heb jullie in de gaten hoor!

Slachtoffer Wist U dat!!

Tafeltennis-poëzie

Tafeltennissen bij De Toekomst,

meer dan een sport...
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Aankondiging (Jubileumfeest)

1952 - 2002
50 jaar LTTC �De Toekomst�

en
officiële opening nieuwbouw

Aanvang 20:00 uur
Live-Music

Jan Wissinkhal, koedijk 64, Lochem

FEESTAVOND
29 juni 2002
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Beenhamparty

Zoals zo vaak was ook deze keer de recreantencommissie weer vindingrijk in het organise-
ren van een gezellige avond. Het werd een Beenhamparty in onze hal. Tot negen uur kon er

worden gespeeld en hierna kon men zich tegoed doen aan heerlijke broodjes beenham en
zelfgemaakte salades. Per tafel mocht men naar voren komen om zich tegoed te doen aan al
dat lekkers. Bep en Toos zaten deze keer niet bij elkaar aan tafel. Toos mocht als eerste haar
bord vullen en natuurlijk kwam er meteen commentaar van de tafel achter haar. Je mag raden

van wie. Niet moeilijk natuurlijk, al-
tijd prijs. In de loop van de avond
zag Toos Bep nog menige keren
voorbij schuiven. Onder het mom
van dat Claske ook wat wilde eten
kwam ze steeds terug met een
goed gevuld bord. En als het dan
nader hand toch te veel blijkt te zijn
moet Toos voor reddende engel
spelen! Nou mooi niet! Bij de been-
ham werd trouwens een heerlijke
mosterdsaus geserveerd. Een
drankje erbij en zo werd er heerlijk
gegeten en gezellig gekletst, in de
kantine met de sfeervolle verlich-
ting. Ik denk dat ik namens alle aan-
wezigen kan spreken dat het een
voortreffelijk georganiseerde avond
was!

Bennie Sieverink, de beenham smaakte prima en recreantencommissie bedankt voor de heer-
lijke salades en het is zeker voor herhaling vatbaar!

Erna Eilers
(alias Toos)
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17 april 2002

in de kantine

aanvang 20:00 uur

Aankondiging (Bingo-avond)

Kosten:  � 0,50 per speelronde
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Blauw
Bloem
Eieren
Eten
Feestdagen
Geel
Gezellig
Gezond
Groen
Kleuren
Leeg
Mandje
Oranje
Paars
Paashaas
Paasvuur
Palmpasen
Rood
Rose
Schilderen
Stok
Verf
Visite
Vogels
Vreugde
Wit
Zoeken

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

De puzzelhoek

INLEVEREN UITERLIJK 18 MEI IN DE COPYBUS!!!

Oplossing aprilnummer :

Naam:

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

De juiste oplossing van de puzzel uit het vorige nummer was: “Marcel bedankt en heel veel
succes in de toekomst”.  Er zijn deze maand weer 8 oplossingen bij ons binnengekomen.

De prijs gaat deze maand naar Marlies Fleming (en Kees-Jan Snijder). Ze hebben gezamenlijk
de oplossing ingeleverd.

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 zijn de paasdagen die op het moment van het maken van dit
clubblad (en de puzzel) worden gevierd.

Succes met het oplossen van de puzzel, maar pas op voor
de instinker (geel, leeg)!!!

De redactie
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Jeugdhoek

Allereerst willen wij Wim Voelman welkom
heten in de jeugdcommissie. Zoals jullie

weten is Wim al wedstrijdsecretaris en is nu
dan ook de jeugdcommissie komen verster-
ken.

Binnenkort zijn er weer een paar jeugd-
evenementen. De Loop-a-thon op 21 april
van 14:00 tot 15:00 uur. Wij hopen dat jullie
veel sponsors zoeken, dan kunnen wij weer
gezellige dingen voor jullie organiseren.

Dit jaar is het jeugdkamp op 21, 22 en 23 juni.
De reis gaat naar de Heksenlaak in Zwiep.

Namens de jeugdcommissie,

Jaantje Fleming

Het is weer zover, op zondag 21 april 2002
van 14:00 tot 15:00 uur, vindt de loop-a-

thon weer plaats. De opbrengst van deze
Loop-a-thon is voor de jeugd, jullie dus, be-
stemd. De loop-a-thon is dit jaar verplicht,
omdat voorgaande jaren gebleken is dat veel
jeugdleden het anders af laten  weten.

Hoe werkt de Loop-a-thon?
Je gaat voor het lopen van de loop-a-thon op
zoek naar zoveel mogelijk sponsoren. Deze
sponsoren kunnen je per ronde sponsoren,
maar ook kan er met startgeld gesponsord
worden. In dit laatste geval staat het bedrag
vast ongeacht het aantal ronden je loopt. Het
maximaal aantal ronden dat je kan lopen is
40 en deze ronden hebben een lengte van
250 meter.

Wie doen hier aan mee?
De gehele jeugd zal meedoen aan dit evene-
ment (dit is verplicht). Op deze manier ver-
dienen jullie geld, waarmee dan weer leuke
activiteiten voor jullie georganiseerd kunnen
worden (jeugdkamp, filmavond, midgetgolf
enz.). Verder mag natuurlijk elk lid van de ver-
eniging meedoen, om op deze manier nog
meer geld binnen te halen.

Sponsoren zoeken:
De bedoeling is dat je sponsoren zoekt voor:

Het startgeld
- Je ontvangt van de sponsor een bepaald
bedrag (bv. � 5,00) ongeacht het aantal ron-
den je loopt.

Een bedrag per  ronde
- Je ontvangt per gelopen ronde een bepaald
bedrag  (bv. � 0,25). Loop je alle 40 ronden
dan krijgt je dus 40 keer het afgesproken be-
drag.

Loop-a-thon
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De twee kanten van...

Naam : Remco Erwin Verwoert
Roepnaam : Remco
Adres : De Holtskôle 22
Postcode en woonplaats : 7205 AZ Zutphen
Geboortedatum : 16-12-1978

Lid sinds : Met onderbrekingen vanaf 1993
Speelt sinds : 1991, begonnen bij Torenstad
Burgerlijke staat : Samenwonend
Beroep : Coördinator desk-top service
Huisdieren : Konijn (Stampertje), parkiet (Tommie)
Schoenmaat : 42
Opleiding : (geen) basisschool, LTS
Hobby’s : Slapen, vissen, tafeltennis, formule 1 en

   naar de voetbal gaan
Favoriete speler : Tom Bleumink
Favoriete speelster : Emmy Pater
Speelklasse : 2e klasse
Ambities op tafeltennisgebied : Ooit nog een keer 1e klasse spelen of

  meer dan 40% in de 2e klasse
Wat vind je van De Toekomst : Het is dat er niks anders is
Lekkerste eten : Witlof met een filetlapje
Niet te eten : Mosselen
Voorkeursdrank : Bier
Afkeursdrank : Jagermeister
Beste uitgaansgelegenheid : Gelredome
Favoriete voetbalclub : Vitesse
Slechtste uitgaansgelegenheid : Niet aanwezig
Mogen me wakker maken voor : Formule 1
Beste karaktereigenschap : Sta vaak voor anderen klaar

  Tom vult aan: - gevoel voor humor
Slechtste karaktereigenschap : Snel aangebrand
Kijkt graag naar : Formule 1, voetbal, Westenwind
Heeft een hekel aan : Zelfingenomen types
Mooiste film : Gone in 60 seconds, The Matrix, The Menace to society
Slechtste film : Planet of the apes
Ambities privé : Tussen Eelde en Deventer staat een villa,

  over 5 jaar wil ik daar wonen
De wereld over 100 jaar : Weet ik niet
Wens/Droom : Die villa
Wijze raad : Ben lekker jezelf!
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“Toekomst Moppers”

Pim Fortuyn, Wim Kok en Ad Melkert staan
voor de troon van God.
God kijkt ze aan en zegt: "Voordat jullie de
hemel in mogen of een plaats naast mij in
mogen nemen, moeten jullie eerst vertellen
waar jullie in geloven."

Eerst is Kok. Hij kijkt God in de ogen en zegt:
"Ik geloof dat politiek onmisbaar voor de de-
mocratie is, politiek brengt zoveel mensen
zoveel goeds. Ik heb mijn leven gewijd aan
het bedrijven ervan om alle mensen te hel-
pen". God kijkt op en biedt Kok een plaats links
naast hem aan.

Dan is het de beurt aan Ad Melkert. Melkert
recht zijn rug en zegt:"Ik geloof dat moed, eer
en passie de fundamentele dingen in het le-
ven zijn en ik heb mijn hele loopbaan als po-
liticus deze drie fundamenten geprobeerd na
te streven".

God, geëmotioneerd door Melkert's speech
biedt hem een plaats aan zijn rechterhand
aan. Uiteindelijk komt God bij Fortuyn terecht
en vraagt ook hem: "Waar gelooft U in, me-
neer Fortuyn?" "Ik geloof", zegt Fortuyn, "dat
u in mijn stoel zit."

Jochem Veldmaat

Een dom blondje komt juichend het café bin-
nen. Ze bestelt een Bacardi cola en begint na
elke slok te glunderen terwijl ze tegen zich-
zelf zegt: "Wauw, 30 dagen, niet te geloven!"
De barman kijkt haar vreemd aan en vraagt:
"Wat 30 dagen?"
"Nou", zegt het blondje, "ik heb een legpuz-
zel in elkaar gezet binnen 30 dagen terwijl op
de doos stond 3 tot 5 jaar."

Marcel Snijder

Een nieuwe directeur van een bedrijf werkt
gedurende een week lang samen met de di-
recteur die hij gaat vervangen. Op de laatste
dag zegt de vertrekkende directeur: "Ik heb
drie genummerde enveloppen in de lade van
het bureau gelegd. Open een envelop als je
in een crisis komt die je niet kunt oplossen."
Drie maanden later gebeurt er een drama,
alles gaat fout en de directeur voelt zich door
dit alles nogal bedreigd. Op dit moment her-
innert hij zich wat de vorige directeur op de
laatste dag gezegd had. Dus hij opent de
eerste envelop. De inhoud van het bericht luidt:
"Geef je voorganger van alles de schuld!" Dit
doet hij en zo komt hij de crisis te boven.
Ongeveer een half jaar later dalen de verko-
pen van het bedrijf dramatisch, dit wordt ge-
combineerd met ernstige problemen in de
productie. De directeur opent nu snel de
tweede envelop en leest: "Reorganiseren!"
Dus hij gaat reorganiseren en het bedrijf komt
er vrij snel weer bovenop.
Weer drie maanden later dient de volgende
crisis zich aan en opent hij de derde envelop.
Het bericht in deze envelop luidt: "Maak drie
enveloppen klaar."

Marcel Snijder

Een meisje komt thuis van school en zegt
tegen haar moeder: "Mam, ik ben vandaag
op school gestraft voor iets dat ik niet gedaan
heb."
De moeder roept uit: "Maar dat is verschrik-
kelijk! Ik ga direct naar de leraar om hier over
te praten.... trouwens wat heb je dan niet ge-
daan?"
Het meisje antwoordt: "Mijn huiswerk."

Marcel Snijder

Weet je het verschil tussen Lego en
vrouwenborsten?
Nee?
Ga dan maar weer fijn met de Lego spelen!

Marije van MTC
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Wedstrijdverslagen

Toekomst 1 - Ugchelen 1 02-02
Wij, team 1 (Bram, Emmy en Guido) moes-
ten 2 februari spelen tegen Ugchelen 1. Voor
de eerste keer in mijn korte loopbaan als
pingponger was het Ugchelse team een keer
aardig. Dit was een inleiding, nu over naar de
wedstrijd. Bram begon en hij deed voor hoe
het moest. Emmy kon helaas zijn voorbeeld
niet volgen. Toen moest Guido en hij kon
Brams voorbeeld wel volgen, maar het ging
moeizaam. Toen kwam het dubbel (Guido en
Bram). Ze wonnen in 3 sets. We gingen dus
rusten met een 3-1 stand. Van de overige par-
tijen wonnen we er 4 en verloren we er 2.
Guido heeft er 3 gewonnen, Bram 2 en Emmy
1.
Het was Emmy’s debuut in de 1e klasse en
ze heeft goed gespeeld.

De groeten!  Team 1
(Guido, Bram en Emmy)

Gelvandria 4 – De Toekomst 3 02-03

We kwamen bij Gelvandria aan zonder
Maurice, daardoor hadden we er al drie ver-
loren. Jochem had er gelukkig nog 2 gewon-
nen. Freek had niets gewonnen maar had wel
zijn best gedaan. Daarna zijn we naar Mc
Donalds gegaan. Naa na na na naa. We wil-
len de andere uitwedstrijden dezelfde chauf-
feur hebben vanaf nu!

Freek en Jochem

PS. De uitstand  was 8-2.

Swift 8 - Toekomst 3 16-03
We kwamen, we verloren en we peerden
hem. Maurice is voor de tweede keer niet
komen opdagen (dezelfde scheldwoorden als
de vorige keer). Eindstand 1-9.

 doei ,
Freek en Jochem

Toekomst 3 – Torenstad 6 23-03

We hebben verloren met 8-1, maar we von-
den het toch een leuke wedstrijd. Jochem
heeft er één gewonnen (jammer genoeg).
Freek heeft jammer genoeg 1 set gewonnen
(best goed) en Maurice die eindelijk eens op
kwam dagen 0.

Groetjes,
 Jochem, Freek en Maurice

De Toekomst 2 - Swift 7 23-03

Hallo en een goede dag. Vandaag hebben wij
(Siebe, Guus, Nicky en ik) verloren met 7-3
en natuurlijk had de vijand die 7 punten. Wij
waren gewoon in een slechte bui, anders
hadden we die lui ééns te grazen genomen
en met 10-0 gewonnen. Nou  ja, het was weer
eens leuk. Ik en Nicky hebben er 0 gewon-
nen. Ook met dubbelspelen verloren ik, Nicky
en Siebe tegen de vijand. Guus heeft er ten-
minste nog drie gewonnen. Nou ja, bye bye.
Oh ja: niet vergeten: De ik persoon is Nicky

Doeg,

Nicky, Siebe en Guus
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Tussenstanden competitie jeugd

Hieronder de tussenstanden van de competitie voor de jeugd. Alhoewel er al meer wedstrij-
den gespeeld zijn, staan hieronder de standen en persoonlijke resultaten na vijf speel-

weken (t/m 9 maart).
Actuele gegevens zijn te vinden op onze website (http://start.at/toekomst).

Jochem Veldmaat
m.m.v. Wim Voelman

1e klasse - A
Ugchelen 1 5 29
De Toekomst 1 4 23
Swift 2 4 18
Ugchelen 2 4 16
Torenstad 1 3 14

4e klasse - B
Gelvandria 3 5 34
Swift 7 5 34
Ugchelen 6 5 29
Torenstad 5 5 23
De Toekomst 2 5 19
Olst 3 5 11

4e klasse - A
Swift 6 5 46
Torenstad 6 5 30
Gelvandria 4 5 25
Wijk 16 2 5 23
Swift 8 5 18
De Toekomst 3 5   8

5e klasse - A
Ugchelen 8 4 30
Trias 4 3 22
De Toekomst 4 5 19
De Veluwe 3 4 17
Gelvandria 6 4 12

Welpenklasse - A
De Brug 6 4 18
De Toekomst 5 4   9
Swift 11 4   7
Wijk 16 4 4   6

Persoonlijke resultaten
G.T. van Zwieten 12 10   83%
B.  Ebskamp 12   8   67%
M.  Ebskamp   3   1   33%
E.  Pater   9   1   11%

Persoonlijke resultaten
G.W.  Schutte 12   8   67%
N.  Grootjans 15   5   33%
S.P.G.  Fettelaar 15   5   33%

Persoonlijke resultaten
J.  Beijer 12   8   67%
L.M.  Wissink 12   0     0%
F. Jansen 12   0     0%

Persoonlijke resultaten
J.  Goossens 15 11   73%
M.J.A.  Knot   3   1   33%
R.  Leussink 12   3   25%
S.  Huting   9   2   22%

Persoonlijke resultaten
A.  Goossens   2   2 100%
C. Rhebergen   8   6   75%
M. Rhebergen   6   0     0%
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Volgende maand verwacht...

n De eindstanden van de competitie

n Wie had het meeste geluk op de Bingo-avond?

n Verslag van het Paaskaarten

n Verslag en foto’s van de Loop-a-thon

n Hoe vlogen de pijlen op het Tac-Tics toernooi?

n Wedstrijdverslagen van de jeugd?

n Wellicht staat uw stukje in het volgende clubblad?

Copy voor het volgende
clubblad uiterlijk

11 mei 2002
inleveren!

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