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Gegevens

L.T.T.C. De toekomst

Al meer dan

50 jaar

tafeltennis

in Lochem

Heeft u het jubileumboek naar aanleiding
van het 50-jarig bestaan van L.T.T.C. De

Toekomst reeds helemaal uit?
We hopen dat u erg heeft genoten van alle
stukken die erin zijn verschenen en dat het
een collectorsitem is die niet in de boeken-
kast mag ontbreken. We hebben in ieder ge-
val getracht om alle facetten binnen de vere-
niging te benoemen en te illustreren met fo-
to’s en krantenknipsels. Heeft u het jubileum-
boek nog niet ontvangen (dat geldt voor de
mensen die buiten Lochem wonen) dan zult
u deze in ontvangst kunnen nemen wanneer
u een bezoek brengt aan de club. Mirko zal
ervoor zorgen dat hij tijdens en na de vakan-
tie regelmatig in de hal te vinden is om als-
nog die boeken uit te reiken.

Over tot de orde van de dag.
Voor u ligt al weer het laatste clubblad voor
de zomerstop. Ook de redactie is weer toe
aan een welverdiende rustperiode. Alhoewel
rustperiode: De voorbereidingen voor het uit-
brengen van de jubileum CD-rom zijn nog in
volle gang. De hoop is dat deze binnen af-
zienbare tijd (eind juli/ begin augustus) klaar
zal zijn. Het betekent wel: Hoe langer u moet
wachten op de CD-rom hoe meer er op staat.

De redactie zal aan een aantal nieuwe
redactieleden alle ins en outs over de pro-
grammatuur die gebruikt wordt vertellen zo-
dat zij na de zomer een frisse start kunnen
maken met het maandblad. Getracht wordt
om een aantal avonden in juli hiervoor  in te
plannen.
We hopen dat de inspanningen die we deze
avonden doen resulteren in het continueren
van de huidige vorm van het clubblad (en
misschien in een nog wel beter clubblad).
Mochten er nog mensen  zijn die het ook wel
wat lijkt om aan het clubblad mee te werken,
maar vrezen dat het allemaal te moeilijk is,
kunnen contact opnemen met Mirko Egbers.
Hij zal dan een aantal extra “cursus”avonden
inlassen, zodat ook zij met de programma-
tuur om kunnen gaan.

Clubblad:
Toekomst Meppers
Cluborgaan van L.T.T.C. De Toekomst
28e jaargang, nr. 6, juli 2002

Clubgegevens:
Tafeltennisvereniging L.T.T.C. De Toekomst
Koedijk 64
7241 CL   Lochem
Telefoon: 0573-256877
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:
B. Jansen
H. Emsbroek
M. Egbers
M.E. Theunissen
W. Broeke
W. Wilgenhof

Redactioneel (1)



Toekomst Meppers juli 2002

2

Inhoud

Redactioneel (1) 1
Gegevens 1
Inhoud 2
Redactioneel (2) 2
Agenda 3
Van het bestuur 4

Wist u dat... 9
Lloret de Mar - tafeltennistoernooi 10

Tafeltennis-poëzie 15
Paaskaarten 16
Bingo 16
Uitstapje Jazzgym dames 17
Puzzeltocht 18
Bedankje 18
Bedankt! 18
Marcel bedankt! 18

Bestuurs- en commissieleden 20
Jarigen 21
Ledenmutaties 21

Het barrooster 23
Zweefvliegen 24
Dubbeltoernooi 25
Pannenkoekenrit 26

Lady’s Fun 29
De twee kanten van... 30
Jeugdhoek 31
Verslag jeugdkamp - groep 1 32

Verslag jeugdkamp - groep 2 36
Verslag jeugdkamp - groep 3 37
Verslag jeugdkamp - groep 4 38
Volgende maand verwacht... 40

Redactioneel (2)

Het clubblad ziet er elke maand dan wel pro-
fessioneel uit; het zijn echter maar een paar
basis dingen die men moet weten om tot een
clubblad als deze te kunnen komen.

Wat kunt u deze maand zoal verwachten. Er
is deze maand vooral een hoop copy binnen
gekomen van de jeugd, die net een jeugd-
kamp achter de rug heeft. Er zijn naast de
verslagen dan ook diverse foto’s geplaatst.
Verder komt het dubbeltoernooi aan bod,
welke gehouden is naar aanleiding van het
50-jarig bestaan van onze vereniging. De ko-
lom welke normaliter door het bestuur ge-
schreven wordt en op deze pagina staat is
deze maand iets uitgebreider, omdat het be-
stuur iets dieper ingaat op de jubileumdag
(29-06-2002). Op pagina 4 en 5 kunt u al het
één en ander over deze dag lezen. Hennie
Vels heeft onlangs een zweefvliegreis ge-
maakt, waarvan tevens een verslag met fo-
to’s te lezen en zien is.
Kees-Jan Snijder en Tom Bleumink zijn op
een tafeltennistoernooi in Spanje geweest en
doen daarvan een uitgebreid verslag.

Helaas zult u het Heuksken van Hendrik Jan
deze maand moeten missen. We weten dat
hij momenteel met een grote verbouwing van
zijn huis bezig is. We hopen dat deze rubriek
in september weer van de partij zal zijn.
De redactie heeft afgelopen maanden di-
verse pogingen ondernomen om “Een adver-
teerder in de schijnwerper” weer op te pak-
ken. Dit heeft echter niet het gewenste resul-
taat gehad, want ook deze maand ontbreekt
deze rubriek.
Gelukkig heeft dit geen gevolgen voor het
aantal pagina’s waar dit clubblad uit bestaat,
gezien het aantal activiteiten die onlangs zijn
geweest.

Veel leesplezier en een prettige vakantie toe-
gewenst.

Namens de redactie,
Mirko Egbers

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 06 Pagina 07 - 08 Pagina 13 - 14 Pagina 19 Pagina 22 Pagina 27 - 28 Pagina 33 - 34
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Agenda

Juli 2002:
Di 02 juli Zomerstop trainingen selectie en jeugd

Za 27 juli Uitstapje A.L.T.C. naar Dolfinarium te Harderwijk in het kader van
het 50-jarig bestaan van L.T.T.C. De Toekomst

Augustus 2002:
Di 20 augustus Aanvang trainingen selectie en jeugd
Wo 28 augustus Seizoensaanvang recreanten en A.L.T.C.

September 2002:
Zo 01 september Uitje recreantengroep naar Duitsland in het kader van het 50-jarig

bestaan van L.T.T.C. De Toekomst

Za 14 september Aanvang Landelijke competitie

Oktober 2002:
Zo 06 oktober Oldtimerstoernooi voor de leden van De Toekomst en oldtimers van

andere verenigingen in het kader van het 50-jarig bestaan van L.T.T.C.
De Toekomst

November 2002:
zo 17 november Dubbeltoernooi voor de recreanten, de 5e en 6e klassers in het kader

van het 50-jarig bestaan van L.T.T.C. De Toekomst

Deze (in zeer beperkte oplage)
gemaakte handdoeken in het
kader van het 50-jarig bestaan
van L.T.T.C. De Toekomst zijn
nog te koop.
De kosten bedragen � 6,00

Informeer bij Ben Wijnhoud of
Albert Enterman.

Wees er snel bij
OP = OP
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Van het bestuur (1)

Zaterdag 29 juni, was het dan eindelijk zover dat wij ons 50- jarig jubileum mochten vieren en
dat de opening van de vernieuwde hal plaats vond. De jubileumcommissie, die een jaar lang

bezig geweest is om een programma voor deze dag te maken, krijgt alle lof, want het was een
fantastische dag. De weergoden waren ons goed gezind en zo was het mogelijk, dat de open
koets van stal gehaald kon worden om de familie Wissink en Marcel Theunissen, voor de fees-
telijke bijeenkomst naar de hal te brengen.

De duiven werden tijdens de opening van Piet Loo los gelaten.
Advendo heeft het hele buitengebeuren muzikaal omlijst en het mannenkoor wist ons onder
meer muzikaal te vertellen wat voor prachtig stadje Lochem toch is.
We hebben heel veel felicitaties in ontvangst mogen nemen, in de vorm van kaarten, bloemen,
cadeau's en gevulde enveloppen.
Een heel bijzonder cadeau is wel de vier sportrolstoelen, die we mochten ontvangen van het
Nationaal Fonds Sport Gehandicapten.
Marcel Theunissen heeft de namen van de beide zalen onthuld, te weten Wil Vorenkamp (he-
laas overleden) en Marcel Theunissen. De leden onder ons, die al wat langer lid zijn van de club,
weten dat deze mensen in het verleden heel veel voor onze club hebben gedaan. Marcel
Theunissen is nog steeds actief bezig al is het dan vanwege zijn leeftijd in wat mindere mate.
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Van het bestuur (2)

Zij kregen deze oorkonde, omdat het bestuur hen als lid van verdienste heeft benoemd.
Ben Jansen, wie kent hem niet, is de klusjesman van onze vereniging. Hij heeft er gewoon zijn
vrijetijdsbaan van gemaakt. In zijn doen en laten altijd op de achtergrond, maar we beseffen wel
degelijk dat hij er is met al zijn activiteiten. Daarom vinden wij het een hele eer dat hij nu lid van
verdienste is.
Nog iemand die al jaren druk in de weer is voor onze club is Mirko Egbers.
Je vraagt je af wat heeft hij niet gedaan binnen de vereniging. Wat hebben we een mooi jubileum-
boek, wat zag de Mepper er iedere maand weer goed uit  en de CD, waar hij nog druk mee bezig
is, zal wel niet onderdoen bij al het andere werk wat uit zijn handen kwam.
Jammer dat hij met de redactieactiviteiten stopt, maar heel fijn dat hij het al die jaren heeft willen
doen. Het is heel prettig om te weten dat hij ons steeds met hand en span diensten wil helpen.

Al met al hebben we een hele fijne feestdag gehad, met veel belangstelling voor de receptie en
de feestavond.

Het bestuur bedankt iedereen, die op zijn of haar manier een bijdrage heeft geleverd om deze
dag tot een groot succes te maken.

Namens het bestuur,

Claske Harmsen

Twee van onze leden kregen deze dag een oorkonde overhandigd, te weten: Mirko Egbers en
Ben Jansen.
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Wist u dat...

Bep en Toos laatst met de kids naar Slagharen zijn geweest.
daar ook een attractie was met paarden, waarbij je steeds op een knop moest drukken om
de paarden een rondje te laten rijden.
je hiervoor steeds voorover buigen moest en dat vond Bep niet zo handig.
Bep toen ineens een grote rode knop dichterbij zag en Bep toen dacht; als ik daar op druk is
veel gemakkelijker
dit de noodstop bleek te zijn, dus toen stond ineens de hele attractie stil. Handig hè van die
Bep.
Jan Willem (van Toos) bijna geloofde dat Bep alle attracties in Slagharen had stil gezet.
dit gelukkig nog meeviel en dat er na even zoeken  nog een juffrouw in de buurt was die in de
stoppenkast dook en toen toch nog de attractie weer aan kon zetten.

Hennie Vels onlangs met een zweefvliegtuig is mee geweest
wij allemaal dachten dat de piloot pas zijn vliegbrevet had, maar dit gelukkig voor Hennie wel
meeviel. Hennie wel opmerkte dat die vliegtuigen net bouwpakketten waren.

Alwin laatst met zijn spraakcomputer bezig was met het noemen van namen van perso-
neelsleden van Anke Marjolein.
toen Bep aan hem vroeg of ze ook in z'n bestand stond, Alwin zei heel duidelijk van " ja" , dus
Bep begon zich al een beetje belangrijk te voelen en zei toen tegen Alwin laat dan maar eens
horen, dus Alwin op zoek en wat zei hij toen met z'n spraakcomputer; " OELEWAPPER ",
nou daar kon Bep het dan weer mee doen.
Anne en Loes de kids van Bep het prachtig vonden. Bep hoeft nu thuis alleen maar te vragen
hoe noemt Alwin mij dan komt het antwoord vanzelf. Nou Alwin hartstikke bedankt hè.

we onlangs met een aantal dames bloemstukken voor het jubileum hebben gemaakt.
Ria Scheggetman en Bep eigenlijk alleen mee wilden als zaal vulling, maar dat ze toch goed
mee hebben geholpen deze avond.
Jan Willem de hele tijd druk was om alleen maar spullen voor z'n moeder te halen.
hij toch ook nog zelf een paar mooie bloemstukjes heeft gemaakt.

we hoorden tijdens het radio interview van Henk Emsbroek en Harry Albers, dat het jubileum-
boek uitgereikt wordt aan het jongste en oudste lid van de Toekomst.
Bep zich toen afvroeg of  Toos daar nog voor in aanmerking zou komen.
we dat nog maar even moeten afwachten.

er op zaterdag 29 juni 2002 het 50 jarig jubileum van de Toekomst werd gevierd,
Bep deze dag wel erg druk was omdat haar broer die dag jarig was, receptie en feest van de
Toekomst, een etentje bij de Chinees en ook nog de verjaardag van Prins Bernhard.
Toos, Bep toen uit de droom hielp en haar toch eens duidelijk vertelde dat ze echt niet op de
verjaardag van Prins Bernhard hoefde te verschijnen.
Bep nu toch wel hoopt dat Prins Bernhard haar niet te erg gemist heeft.

we iedereen een prettige vakantie toewensen, met veel mooi weer, en dat we iedereen ge-
zond en wel weer zien in september, met hopelijk weer veel nieuwtjes voor onze
WIST U DATJES...

Bep en Toos
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Lloret de Mar - tafeltennistoernooi (1)

Omdat wij (Tom Bleumink en Kees Jan
Snijder) de enige twee representanten

waren van 'De Toekomst in Lloret' zullen wij
een uitgebreid verslag voor jullie maken. Zo
kunnen alle leden van onze vereniging lezen
hoe de geweldige trip naar Lloret was en mis-
schien dat we volgend jaar kunnen vertrek-
ken met een groter gezelschap.
De reis begon voor ons in Arnhem, waar we
werden opgepikt door de bus van Peter Lang-
hout. Daar kwamen we al onze eerst bekende
tegen in de vorm van Marjolein die bij ons in
het eerste dames team speelt. Nadat we nog
een paar stops hadden gemaakt elders in
Nederland, was het eindvertrekpunt in Eind-
hoven. In Eindhoven moesten we overstap-
pen in een andere bus, die ons all the way to
Lloret zou brengen. En in Eindhoven keken
we natuurlijk al een beetje rond naar alle men-
sen die met ons mee gingen naar Spanje.
Toch altijd wilde verhalen gehoord over Lloret
en al was het laagseizoen, wij hadden er wel
zin in! Maar zo op het eerste gezicht waren
het niet de mensen met wie we al die wilde
feesten had voorgesteld en met wie je echt
graag een hele week mee zou willen optrek-
ken. Maar hoe dan ook Tom en Kees hadden
er zin in en we zouden er het beste van ma-
ken! En achteraf bleek dat al deze mensen
een eigen invulling hadden aan de vakantie
om deze te maken tot een onvergetelijke reis.

Uiteindelijk was de vaste busindeling bekend
en konden we op reis naar Spanje. Onze bus
moest nog twee kleine stopjes maken in Ne-
derland en bij de eerste stop was de bus al
een paar passagiers vergeten. Onze buren
die naast ons zaten (aardige jongens hoor,
maar twee mensen met wie je niet een hele
vakantie zou willen doorbrengen). Onze laat-
ste stop in Nederland was in Maastricht en
daar moesten we even wachten op onze bu-
ren die ons met een taxi achterna kwamen.
Op zich geen probleem, want dat gaf ons nog
even de kans om even te genieten van een
echte Hollandse hap, de McDonalds.

Tijdens de busreis en de stopjes tussendoor
hebben we vast kennis gemaakt met wat
medepassagiers: De voor ons al wat vage
bekende Arjan Karbaat en René Waterreus
en een stoer uitziende Limburger, die een
voor ons maar al te bekende geur ver-
spreidde, met de naam Chris.
We zullen jullie verder niet vervelen met het
verdere verloop van de busreis, want neem
maar van ons aan: Die reis was vervelend,
stront vervelend!

Na zo ongeveer een reis van 24 uur kwamen
we op onze plek van bestemming aan. We
zaten in een mooi hotel, dat eigelijk overal
dicht in de buurt zat; de café's/ discotheken,
de sporthal, de discotheken, het centrum, het
strand, de café's en natuurlijk niet te verge-
ten de discotheken.

Toen we aankwamen regende het de hele
dag in Spanje. Een beetje jammer maar de
vooruitzichten waren goed. We kregen een
kamer naast die van Arjan en René. Of we
daar achteraf blij mee moesten zijn? Ik vraag
het me af…Die jongens hadden in ieder ge-
val zo'n beetje dezelfde interesses als ons
(feesten, luieren, zonnen en een beetje tafel-
tennis erbij), dus we zijn de rest van de va-
kantie samen met hen opgetrokken. Daarbij
mogen we natuurlijk niet onze gekke Limbur-
ger Chris bij vergeten, die zich ook prima kon
vinden in onze gedeelde interesses.
De eerste dag was een welkomsparty geor-
ganiseerd in het Hof van Holland, een Neder-
lands café in het centrum van Lloret.
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Lloret de Mar - tafeltennistoernooi (2)

Deze ging echter niet door wegens de slechte
weersomstandigheden. Het was er wel druk,
omdat iedereen toch in de veronderstelling
was dat er een feestje was. Tja en als er ge-
noeg mensen zijn, dan is het altijd feest. Het
feest barste pas in alle hevigheid los toen
Wimpie een “vlekkeloze” imitatie deed van de
enige echt King of Rock 'n Roll Elvis. Wimpie
was één van de vaste gasten van het toer-
nooi die naar alle waarschijnlijkheid een chro-
mosoom minder had dan de meeste van ons.
Aan de reacties te zien bleek dat dit elk jaar
een vast prik was. Na het eerste nummer
gaven we hem een overweldigend applaus,
dankbaar dat het was afgelopen. Sommige
waren het daar niet mee eens en joelden
luid:”We want more! We want more!” Nou
dat hoef je Elvis geen tweede keer te zeg-
gen. Hij snelde zich achter de bar en nam de
microfoon weer te hand en begon met een
oorverdovend gejengel weer in de microfoon
te blèren. Maar goed, iedereen genoot ervan
en wij konden er ook wel degelijk om lachen.
Maar toen hij aan z'n derde nummer begon
zijn we toch maar eens weg gegaan. Buiten
gekomen zagen we dat de twee meisjes die
in de regen stonden te wachten om ons een
discotheek in lokken, na twee en half uur de
hoop maar hadden opgegeven. Om hun niet
te veel teleur te stellen zijn we toen naar de
desbetreffende discotheek gegaan en je raad
het. Wij waren de eerste die binnen kwamen.
Het was er dus erg rustig en naar snel wat
biertjes te hebben gedronken en wat speel-
tjes te hebben geïncasseerd zijn we verder
gegaan naar de volgende tent.
De hele avond zijn we tent in en tent uit ge-
weest en in de laatste tent zijn we aan de
praat gekomen met twee Amsterdams zus-
jes. Arjan en Kees hebben op het eind van de
avond de taak op zich genomen om deze
twee meisjes naar huis te lopen. Om een uur
of acht kwamen deze twee jongens weer te-
rug naar het Hotel, nadat ze verdwaald wa-
ren en de weg terug aan de politie gevraagd
te hebben. Mooi op tijd in ieder geval om het
ontbijt mee te pakken. Niet dat we honger

hadden, maar voor als we weer wakker wer-
den, want waarschijnlijk zouden we door de
lunch heen slapen. Dus wij met ons bordje
met beleg en brood naar boven. Eenmaal in
de lift en uitgestapt, bleek dat Arjan de helft
van zijn bord ergens onderweg verloren moest
hebben. We zagen het dan maar als extraa-
tje voor de schoonmaaksters. Tot onze ver-
bazing bleek Tom ook nog wakker te zijn en
hij liep een beetje verdwaasd de gang rond
op zoek naar ons? Tom maakte zich diep
bezorgd, omdat wij nog niet voor het licht
waren terug gekeerd. Wat lief hè? Maar goed,
dat zou voor mij niet de laatste keer zijn. Ik
ben dan ook een geoefend feestvierder, met
als specialiteit de late uurtjes en sterke ver-
halen.
De eerste avond in Lloret zat er op. We wer-
den allemaal de volgende middag wakker en
het zonnetje scheen volop. Het vakantie-
gevoel begon al te komen. Het was zondag
en deze dag hadden we nog vrij, want mor-
gen zou het teamtoernooi beginnen. Hier had-
den we ons niet voor in geschreven, maar
we waren hier wel voor ingedeeld. Maar we
moesten maandag pas om 13:00 uur begin-
nen, dus hebben we ons beste beentje voor
gezet en zijn we maandag met ons batje ach-
ter de tafel gekropen. We hebben 2-3 verlo-
ren. Tom heeft ze vrij makkelijk kunnen win-
nen en ik heb ze vrij makkelijk kunnen verlie-
zen. Het ging dan nog om het dubbel, maar
die hebben we dus ook verloren.
De volgende dag moesten we om 11:00 uur.
Met al onze innerlijk overredingskracht heb-
ben we ons om kwart voor 11 het bed uit ge-
hesen en zijn we richting de tafeltennishal ge-
lopen. Was gelukkig maar 5 minuten lopen
van ons hotel. Onderweg kwamen we onze
vrienden Arjan, René en Chris nog tegen, die
om 9 uur moesten beginnen. Zij hadden deze
dag met winst afgesloten en wij waren van
plan om hetzelfde te doen.
Bij de tafel aangekomen bleek dat we tegen
twee Belgen moesten met lange noppen.
Hmmm, waren we toch maar in bed blijven
liggen.
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Lloret de Mar - tafeltennistoernooi (3)

Op vrijdag was de laatste tafeltennisdag. Op
deze dag werd het individuele toernooi ge-
speeld. Hier hadden we ons dus wel echt
voor opgegeven en we gingen allebei echt
ons best doen. Maar Kees kwam er al snel
achter dat dit ook weer weinig zin had, om-
dat hij weer tegen die smurf met die lange
noppen moest. Toch dacht Kees:'Ik ga hem
pakken”. Maar als hij z'n best gaat doen te-
gen lang noppen, wordt het alleen maar er-
ger en toen had Kees er al helemaal geen
zin meer in.
Tom daarentegen stond goed te spelen en
kwam al best ver. Maar hij moest het afleg-
gen tegen een fanatiekeling in de kwart finale.
Erg jammer want de bekers die je kon win-
nen logen er niet om.
De finale in de hoogste divisie ging tussen
Marco Botram en Arjan Karbaat. Marco heeft
deze zonder al te veel moeite gewonnen, en
mocht zich dus de kampioen van Lloret noe-
men. Hij had over het gehele toernooi ook
geen wedstrijd verloren, inclusief het team-
toernooi. Maar het teamtoernooi hebben Arjan
en René gewonnen, omdat zei het dubbel
telkens wisten te winnen.

Al met al was het een geweldige vakantie en
wij raden het jullie aan om ook eens te gaan
om te tafeltennissen (uch uch, ik bedoel fees-
ten).

Groetjes,

Kees-Jan en Tom

We hebben die wedstrijd met 1-4 verloren en
Tom wist de eer nog te redden door er nog
één te winnen. Zo vroeg en al zo gefrustreerd.
Wij zijn er in ieder geval en voorstander van
om al het materiaal te verbieden. Want die lui
konden echt niet tafeltennissen. Maar goed,
omdat wij de volgende dag al om 9 uur moes-
ten beginnen en wij daar geen zin in hadden,
hebben wij onze tegenstander maar gezegd
dat ze lekker konden uitslapen. Wij zouden
ons terug trekken en zij zouden een glorieuze
wist boeken van 5-0. Maar daar waren ze
helemaal niet zo blij mee.
“Tja”, zeiden ze, “we hadden donderdag ei-
genlijk een vrije dag gepland.” Omdat wij dus
opgaven gingen zij door naar de halve finales
op donderdag. Lullig voor ze, maar wij kon-
den uitslapen. En dat was natuurlijk erg wel-
kom, want we waren elke avond nog wezen
stappen.

Over het stappen kan ik nog vele wilde en
gekke  verhalen vertellen, maar deze kunnen
niet in dit blad gepubliceerd worden. Ook de
trucjes die Arjan Karbaat voor ons heeft uit-
gevoerd op hun hotelkamer, kunnen jammer
genoeg niet in dit clubblad gepubliceerd wor-
den. Maar op verzoek kunnen wij je deze ver-
halen uitgebreid vertellen onder het genot van
een biertje in  onze eigen “Jan Wissinkhal”.
Geïllustreerd met het nodige beeldmateriaal,
wat natuurlijk wel een biertje extra kost. Het
zijn vooral deze verhalen die de vakantie tot
een echte “Lloret del Mar” vakantie hebben
gemaakt. En geloof ons maar, “Door 't lint”
en 'Jackass' zijn er niks bij.

“Maar was het dan alleen maar feesten en
tafeltennissen”, horen we onze lieve lezertjes
al denken. Nee, wij hebben ook nog een keer
een fikse wandeling gemaakt om toch even
van de schoonheid van Spaanse natuur en
cultuur te genieten (zie foto).
En tot onze grote vreugde waren we er ach-
ter gekomen dat ze in Spanje en tevens in
Lloret ook een McDonalds hadden. We wa-
ren hier dan ook snel een vaste klant.
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Tafeltennis-poëzie

Beste Dames en Heren,

Allereerst wil ik u allen hartelijk feliciteren.
met de vernieuwde hal en het jubileren.

Hoe ik bij het concipiëren,
van dit gedicht heb moeten transpireren,

zal de afloop van mijn relaas u leren.
Vele keren,

Zat ik achter de computer om me te inspireren,
en daarom hoop ik ook, dat u het kunt waarderen,

dat ik dit gedicht wil larderen,
met woorden die eindigen op eren.

Als volgt wil ik onze club karakteriseren,
wij doen niet aan balloteren.

Elke nieuwkomer heeft dan ook weinig tijd nodig om zich te acclimatiseren.

Dat we al 50 jaar lang, niet alleen sportief gezien, maar ook
op sociaal gebied goed functioneren,

is dan ook grandioos om te constateren.
Wij hebben vele vrijwilligers, die zich voor ons mobiliseren,

hen allen wil ik complimenteren,
Want dat we onze hal mochten en konden moderniseren,

Is, omdat u zich met de uitgangspunten van onze club kunt conformeren,
U hebt dit op welke wijze dan ook, tot uitdrukking gebracht, daarover wil ik reclameren.

Uiteindelijk valt te concluderen,
dat we, om met Chris Wenneker mee te spreken, een echte zuurtjesclub

zijn, mijne dames en heren.

Steeds weer weten we elkaar te enthousiasmeren,
om sportief en sociaal te presteren.

Dit gebeurt allemaal in gezellige sferen.
Maar we moeten, ook als bestuur blijven concretiseren,

en om de afgelopen 50 jaar te kunnen continueren,
lijkt het mij goed dat onze voorzitter, deze hamer in de toekomst gaat hanteren.

Zodat we als leden en bestuur ons blijven oriënteren,
en ons door al die gezelligheid niet laten provoceren.

Want als wij willen manifesteren,
moeten wij ook als zuurtjesclub, to the point, blijven en ons concentreren.

Daarom, mensen, blijft elkaar stimuleren,
in sportiviteit concurreren en natuurlijk socialiseren.

Dan blijven we, die we zijn, en of dat mogelijk is, zal de tijd ons leren.

Namens het bestuur,
Claske Harmsen
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Paaskaarten

i k zou een stukje schrijven over het
paaskaarten, maar omdat ik nogal eens

slordig ben, zoals ook nu weer, ben ik de pa-
pieren kwijt waar alle uitslagen op stonden
vermeld.
Ik weet nog wel dat het een gezellige en ge-
slaagde kaartavond was. Er was ook meer
animo voor als met het kerstkaarten en dat
vind ik een goede zaak. Ik hoop dan ook, wan-
neer er weer een kaartavond komt, dat de
opkomst nog groter zal zijn. Hoe meer men-
sen, hoe meer vreugd.
De avond was ook goed georganiseerd, want
we kregen lekkere hapjes en met het kaarten
waren ook nog prijsjes te winnen.
Ik had dus (als winnaar bij het jokeren) de
paashaas met zijn jongen gewonnen. Nou,
dat heb ik geweten, lekker hoor, die
chocoladehazen.

Mijn vrouw won ook nog een prijs bij het ra-
den van de hoeveelheid eitjes er tussen de
pinda's (in een pot) zaten. Nu kunt u zich wel
voorstellen hoe we hebben zitten snoepen.
Nou, dit was het dan en ik hoop dat we elkaar
op de volgende kaartavond allemaal weer
zien.

Groeten,
Johan vd Pangaart

Een avondje Bingo en dat bij de
tafeltenniscub, daar was ik wel nieuws-

gierig naar.
Deze avond werd gehouden samen met de
mensen van de A.L.T.C., op woensdag 18
april.
Bij binnenkomst werd je al een kopje koffie
aangeboden. Daarna werden er plankjes ver-
kocht en de opbrengst daarvan was voor het
potje van de recreanten en A.L.T.C.
Er was veel animo, vooral van de mensen
van de A.L.T.C. (dus recreanten laat jullie niet
kennen). Het was een gezellige avond, met
veel sfeer. Soms was het muisstil van de
spanning en dan, na het woordje BINGO,
kwam er veel gelach en gejuich.
De avond werd verzorgd met ook nog regel-
matig een lekker hapje als tussendoortje.
Er waren ook mooie prijzen te winnen en wie
wil dat niet!

Het was alleen jammer dat de mensen van
de A.L.T.C. zo vroeg werden opgehaald, want
ze wilden maar al te graag nog een rondje
spelen. Al met al was het een gezellige avond
en de volgende keer doe ik beslist weer mee.
Recreanten- en A.L.T.C. commissie bedankt!

Irma vd Pangaart

Bingo

Jos heeft de bingokaart bijna vol
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Uitstapje Jazzgym dames

Het regende wat; 's Morgens 13 juni en dat was jammer, want in plaats van een uurtje gym,
gingen we de hele dag aan de zwier.

In de trein vanuit Lochem in een prachtige coupé, het leek wel een gymzaal, naar Zutphen. Hier
stapten we over, want we wilden naar Den Bosch toe, zoete lieve Gerretje.
Het was een prachtig station in Den Bosch, maar wel met twee hoge steile trappen die we
dankzij onze stepsoefeningen met gemak konden nemen.
Het miezerde nog steeds, waardoor we meteen een lunchroom opzochten om daar koffie te
drinken met de beroemde Boscher-bollen. Als het hele jaar de kilo's er af vliegen kun je dat
permitteren. Gelukkig hadden we allemaal een paraplu, want het begon nu echt goed te rege-
nen. Alle terrasjes waren leeg, maar goed; In de St. Jan was het goed toeven voor een meditatief
moment. Wat een geweldig bouwwerk. Vol bewondering hebben we naar het beeld- en houtsnij-
werk staan kijken.
Om drie uur hadden we een boot besteld voor een vaartochtje op de Dieze. Zo vanaf het water
krijg je wel een hele andere kijk op de stad. En op zo'n wankel schuitje kwamen onze evenwichts-
oefeningen goed van pas. Niemand sloeg over boord en met z'n dertienen kwamen we weer
behouden aan. Hierna klaarde het weer op en konden we zonder paraplu nog genieten van een
stadswandeling.
Mooie gevels, prachtige hofjes en we hebben zelfs de echte "zoete lieve Gerretje" gezien. Met
aller instemming hebben we een leuk restaurant gekozen en heerlijk gegeten en daarna werd
het hoog tijd voor de terugreis.In de trein naar Lochem hadden we zowaar onze eigen coupé
weer, waar we uitgelaten van de dag (of van de wijn) als schoolmeisjes de grootste lol hadden.
Zelfs "onze" Jo had nog energie over voor enkele gymoefeningen.
Ach, een dag Den Bosch is natuurlijk voor iedereen leuk, maar als je wat aan gym doet geniet je
er dubbel van.

Met vriendelijke groeten,
het clubje van de donderdagmorgen
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Bedankje

Op dinsdag 11 juni hebben wij, de
dinsdagmorgen recreantengroep, ons

jaarlijkse uitje gehad. Om half tien kwamen
we bij elkaar. Eerst een kopje koffie gedron-
ken, waarna we door de organisatoren inge-
deeld werden in drie groepen van vier perso-
nen, voor het maken van een fiets puzzel-
tocht.
Het weer was perfect en de puzzeltocht was
hartstikke leuk.

Ik wil er een paar vragen uitlichten, b.v. Hoe-
veel deuren heeft de watertoren, welke tekst
staat er op het toegangshek van de oude be-
graafplaats, is het witte huis aan de Zuider-
bleek een voormalige school of een
gymnastieklokaal.
Zo zou ik nog wel even door kunnen gaan.
De tocht duurde zo ongeveer anderhalf uur.
Een hele leuke ervaring om op deze manier
Lochem te leren kennen. Teruggekomen heb-
ben we met 20 personen een heerlijke brunch
gehad. Er was van alles te krijgen. Al met al
een fijne ochtend en alle lof voor de organi-
satie ervan. Ik hoop dat dit jaarlijkse bijeenko-
men nog lang in ere wordt gehouden.

Met vriendelijke groeten,

Marian Brinkerink

Langs deze weg wil ik iedereen bedanken
voor alle kaarten, bloemen en bezoekjes

tijdens mijn ziekteperiode die ik van vele
Toekomstleden heb mogen ontvangen. Dit
heeft Chris en mij bijzonder goed gedaan.

Nogmaals bedankt!

groeten,
Annerein Wenneker

Puzzeltocht

Bedankt!

Via deze weg wil ik het bestuur en de le-
den van L.T.T.C. De Toekomst van harte

bedanken voor de blijk van waardering die
jullie me op de jubileum-avond (29-06-2002)
hebben gegeven in de vorm van een oor-
konde, zodat ik nu de titel “Lid van verdien-
ste” mag dragen, de bijbehorende waarde-
bon en een bos bloemen.
Dit, voor al mijn belangeloze diensten die ik
voor de club heb mogen verrichten. Het be-
tekent niet dat ik, ondanks het stoppen van
de redactiewerkzaamheden, geen activiteiten
meer voor de club zal doen. Als goed lid pro-
beer ik op allerlei gebied een positieve bijdrage
te kunnen blijven leveren.

Mirko Egbers

Marcel bedankt!

Namens de leden wil ik Marcel Theunissen
van harte bedanken voor het dam- en

schaakspel welke hij onlangs aan de club
heeft geschonken.

Mirko Egbers
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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
W. Wilgenhof 0573-251821

Recreantencommissie:
C. Wenneker (voorzitter) 0573-256260
I. Wissink (penningmeester) 0573-252630
L. Kok 0573-253146
H. Franssen 0573-250445
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
K. Hage 0573-254779
F. Snijder 0573-254961
H. Vels 0573-257963
B. Wijnhoud 0570-653212
E. Wissink 0573-491310

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

Senioren:

Juli:
G. Simon 03-07
H. Franssen 05-07
R.M. Scheggetman 10-07
R.P. Swaters 10-07
R.A.D. Gerritsen 16-07
J.T.A. Mullink 17-07
Q.J. Hoffman 18-07
F.N. Moespot 18-07
S. Bouck 23-07
U. Beek, van 27-07
E. Pijper 29-07
B.B. Fleming 01-08

Augustus:
J. Spengen, van 01-08
T. Lens 11-08
K.J. Snijder 11-08
G. Bleumink 13-08
A. Vels 13-08
F. Verheijen 14-08
R. Broeke 15-08
E. Simmelink 18-08
J. Laarhoven, van 21-08
L.J.T. Bannink 23-08
G.J. Voelman 23-08
M.C. Wendersteyt 25-08
M. Willems 27-08
M.D. Zee, van der 27-08
J.G.B. Lande, van de 28-08
P. Chung Yung Pan 29-08
G.W. Groot, de 29-08
J. Nieuwenhuis 30-08

September (t/m 15 september):
G. Alting 01-09
D. Woolschot 01-09
J.B. Wijnhoud 04-09
C. Wenneker 12-09
H.W.M. Steg 13-09

Jeugd:

Juli:
E. Pater 22-07

Augustus:
-

September (t/m 15 september):
-

Nieuwe leden:

per 01-10-2001:
J.G. Dekker (Johan)
Torenmolenlaan 60
7241 VM Lochem
0573-250607
26-04-1977

per 01-06-2002:
B.M. van Wel (Barto)
Weidemolenlaan 23
7241 VG Lochem
tel: geheim
25-09-1961

Bedankt:

Per direct:
A.E. Abdelrahman (Achmed)
Gerard ter Borchlaan 38
7242 DM Lochem

S.P. Mastenbroek (Sven) O. te Fruchte (Otto)
van Ommerenstraat 375 Graaf Lodewijklaan 13
6831 MG Arnhem 7242 CB Lochem

E. Verhaagen (Eldo) H. Rashidi (Hossein)
Mr. Hf. de Boerlaan 95 Anna van Burenlaan 35
7411 AH Deventer 7242 BL Lochem

A.M. Veltman (Anne) L.J. Veltman (Laurens)
Hoonteweg 1a Hoonteweg 1a
7161 LB Neede 7161 LB Neede

per 01-06-2002:
R. Leussink (Rick) S. Huting (Sander)
Barchemseweg 33 Dr. C. van Disselweg 7
7241 JB Lochem 7241 JN Lochem

H.T.M. van Boxtel (Henk) Raymond van Felius
Cornelis Dopperlaan 4 Coehoornsingel 28
6952 CB Dieren 7911 BT Groningen

per 01-07-2002:
A. Bakker (Albert) G.W. Wissink (Gerrit)
Albert Hahnweg 107 Esweg 13
7242 EC Lochem 7274 AK Geesteren (Gld)

Verhuisd:
per heden:
Dylan en Kevin Kamma
Albert Cuyplaan 8
7242 DS Lochem



juli 2002Toekomst Meppers

23

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.

LET OP: Vanaf dinsdag 20 augustus vangen de trainingen weer aan.

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.

Barrooster voor de maandag,- en vrijdagavonden, waarbij de bardienst aanvangt om 19:15 uur.

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

Juli
Ma 01-07 J. Heijink
Vr 05-07 M. Willems
Ma 08-07 J. Bouwmeester
Vr 12-07 J. Zonneveld
Ma 15-07 H. v/d Lande
Vr 19-07 A. ten Hoopen
Ma 22-07 C. Wenneker
Vr 26-07 R. Jorritsma
Ma 29-07 E. Driessen

Augustus

Vr 02-08 B. Ebskamp
Ma 05-08 H. Emsbroek
Vr 09-08 S. Bouck
Ma 12-08 J. Rijswijk
Vr 16-08 B. Kl. Teeselink + P. v Laarhoven
Ma 19-08 R. de Cler
Vr 23-08 F. Moespot
Ma 26-08 J. van Laarhoven
Vr 30-08 KJ Snijder + R. Verwoert

Augustus

Di 20-08 M. Fleming
Do 22-08 J. Fleming
Di 27-08 A. ten Hoopen
Do 29-08 R. Otten
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Zweefvliegen

Na wat telefoontjes van de A.L.T.C. (Arie en Erna) naar vliegveld Terlet, was de afspraak
gemaakt voor Hennie Vels om te gaan zweefvliegen.

Zaterdagochtend 15 juni stond Erna Eilers met Alwin en Christa bij Hennie en Gerrie voor de
deur om samen naar vliegveld Terlet te rijden. Onderweg voegde Bep Geverink met haar beide
dochters zich bij het groepje, om ook naar de luchtdoop van Hennie te kijken.

Nadat Hennie was aangemeld bij een meneer in het witte busje, moesten we nog even wachten
op het vliegtuigje waarin Hennie met de piloot het luchtruim zou kiezen.
De piloot gaf aanwijzingen voor het vastgespen van de gordels en vertelde meteen waar de
metertjes en wijzertjes voor dienen in en op het dashboard.

De lier werd bevestigd en na goedkeuring, ging het vliegtuigje de lucht in. Na ± 15 à 20 minuten
landden de beide heren en vertelde Hennie dat het ontzettend mooi was in de lucht, maar ook
wel spannend. Het is wel voor herhaling vatbaar.
Nu nog even napraten in restaurant "de Termiekbel" onder genot van patat met toebehoren en
een drankje.
Hierna werd de terugreis aanvaard. Erna, Alwin, Christa, Bep, Anne en Loes bedankt voor jullie
belangstelling.

Hennie en Gerrie Vels
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Dubbeltoernooi

Op zondag 16 juni jongstleden werd het 50-jarig jubileum van onze club ingeluid. De eerste
festiviteit was een dubbeltoernooi voor alle leden van deze vereniging. Aan dit toernooi

deed een gemêleerd gezelschap mee, waaronder een aantal jeugdleden, recreanten, competitie-
spelers (eveneens spelers uit de hoogste regionen (1e Divisie heren 1 en 3e divisie dames)) en
minder validen.

Er werden 15 koppels gevormd en middels een toernooisysteem met voorrondes en finale-
rondes werd uitgemaakt wie het sterkste gelegenheidsdubbel was. De uiteindelijke winnaars
waren Guus Schutte, een jeugdlid, die samen met Rogier Gerritsen, speler uit het 1e herenteam
op één na alle partijen winnend wisten af te sluiten. Er was voor iedereen een blijvende herinne-
ring in de vorm van een handdoek met de tekst: LTTC De Toekomst 50 jaar (deze zijn nog te
koop bij Ben Wijnhoud of Albert Enterman voor � 6,00).
Tot slot was er een barbecue voor alle deelnemers.

Mirko Egbers

Barto en Bennie Irene en Harry

Jaap en Remy Mirko en Freddy
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Pannenkoekenrit

Hoewel ik zelf niet heb meegefietst, heb ik van de enthousiaste deelnemers gehoord dat het
een mooie tocht was, met veel fietsen en lopen door het mulle zand.

Het vertrekpunt was bij de tafeltennishal. De deelnemers vertrokken in groepjes van vier, waarbij
elk groepje ongeveer een kwartier na elkaar vertrok.

De achterblijvende dames hebben zich druk gemaakt met het bakken van de pannenkoeken.

Het was die dag mooi weer. We hebben dan ook de tafels en stoelen buiten gezet. Toen een
ieder weer terug was van het fietsen en lopen, was het tijd voor de pannenkoeken en die smaak-
ten voortreffelijk. Volgend jaar weer?, ja toch!
Het is mijns inziens zeker weer voor herhaling vatbaar.
groetjes,

Coos Jansen
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Zaterdag 25 mei, zijn de lady's weer op pad geweest. Nadat iedereen zich verzameld had bij
de hal, vertrokken wij via een toeristische route, naar.....?

Iet Wissink wilde onderweg iets laten zien van haar creativiteiten. Ze had een mooie wijzende
hand gemaakt, die de richting aangaf naar het boerderijtje waar Esther woont.
Iet had een aantal mensen vooraf geïnformeerd dat we langs het huis van Esther zouden rijden.
Op het moment dat we er langs kwamen, waren de meesten onder ons zo geïnteresseerd in
het huis van Esther, dat ze helaas de handwijzer niet gezien hebben.
Alleen de creatieve mensen onder ons valt zoiets natuurlijk direct op. Compliment hoor Iet.
Onze tocht ging verder, en eindigde bij Erve Kots in Lievelde.

We zochten een plaatsje uit op het terras, lekker in de zon. Maar dat vond het personeel van
Erve Kots niet zo'n goed idee. We moesten maar een ander plaatsje zoeken, want dit terras
was gesloten.
Het mocht de pret niet drukken, want al zingend vertrokken we naar een ander plekje, waar we
met z'n allen gezellig koffie hebben gedronken.
Daarna gingen we een bezoek brengen aan het museum. Enkele dames onder ons gingen
even helemaal terug naar hun kindertijd en konden het niet laten, toch even weer de stelten, de
tollen en de hoepels uit te proberen.
Het museum ligt in een prachtige omgeving en is het summum voor mensen die graag een
aquarel willen maken.
Heel indrukwekkend en verbazingwekkend, dat mensen vroeger zo klein behuisd waren. Met
weinig comfort, maar wel heel functioneel allemaal.
Wij Nederlanders zijn niet alleen kaaskoppen, maar ook kaaseters, daarom maakten sommi-
gen onder ons ook nog even een oversteek naar de kaasboerderij om voor deze en gene een
lekker stukje Holland mee te nemen.

Na het museum bezoek werden we onthaald bij Bep Geverink thuis, waar we op de deel een
goed verzorgde barbecue hadden.
Er mocht niet gerookt worden op de deel, maar we werden door de mooie barbecue van Erna
bijna uitgerookt. Gelukkig was het buiten droog en hebben een paar sterke dames de barbecue
buiten gezet.

Ik kan niet anders zeggen dan dat het weer een gezellige dag was, die de dames; Erna, Ria en
Bep voor ons georganiseerd hadden. Nogmaals bedankt en Harry, je salades waren verrukke-
lijk.

Claske

Lady’s Fun

Tafeltennissen bij De Toekomst,

meer dan een sport...



Toekomst Meppers juli 2002

30

De twee kanten van...

Naam : Freek Jansen
Adres : H. Postelweg 14
Postcode en woonplaats : 7241 EN Lochem
Geboortedatum : 17-04-1991

Lid sinds : Al wel een hele tijd
Familie : Broer Kees (18), papa en mama, zus Dirkje (14) en nog

  een broer Pim (16)
Huisdieren : Een paard (Mata-Harie), 5 kippen, 2 goudvissen en een

  hond (Slassie)
Competitie : 4e klasse (een beetje hoge indeling)
Training : 2x een uurtje in de week
Lekkerste eten : Pannenkoeken en friet
Minst lekkere eten : Andijvie
Opleiding : Propschool groep 7
Wat wil je worden : Dat weet ik nog niet
Leeftijd : 11
Schoenmaat : 38
Lekkerste drinken : Cola en seven-up
Minst lekkere drinken : Appelsap van de Aldi
Leukste tv-programma : The Box, MTV en TMF
Minst leuke tv-programma : CNN
Burgelijke staat : Niks
Leukste Liedje : Indian van Linkin’ Park
Minst leuke Liedje : Het Wilhelmus, dat vind ik een stom lied
Favoriete jeugdspeler : Johannes Osterloh
Favoriete jeugdspeelster : Emmy Pater
Favoriete website: : www.kaza.nl en MSN
De wereld over 100 jaar : Zoals ik het wil
Mogen me wakker maken voor : Als Engeland het WK wint
Hobby’s : Tafeltennis, Piano spelen, Judo
Leukste van het jeugdkamp : Waterbalonnen gevecht
Minst leuke van het jeugdkamp : Corveedienst
Favoriete voetbalclub : PSV
Minst favoriete voetbalclub : Ajax
Wijze raad : Blijven ademen
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Jeugdhoek

Het eerste deel van het tafeltennisseizoen
zit er weer op en ik kan niet anders zeg-

gen dat we dit eerste deel, met het jeugdkamp
bij de Heksenlaak te Zwiep, fantastisch heb-
ben afgesloten.
Mede door het mooie weer konden we veel
buitenactiviteiten doen, of elkaar met een
grote ballon gevuld met water in de nek ver-
rassen.
Ook het Komaspel, de Witte Wieventocht, de
traditionele barbecue en het boogschieten
waren een groot succes.
Ik wil namens de gehele jeugdcommissie dan
ook iedereen bedanken die hieraan heeft mee
geholpen en natuurlijk ook de jeugd, want jul-
lie hebben je voorbeeldig gedragen.

De tweede helft van dit seizoen zullen er
nieuwe activiteiten op het programma staan.
We gaan hierover binnenkort vergaderen,
maar het zal in het kader zijn van
ledenwerving en speciale activiteiten om jul-
lie extra te vermaken.

We wensen jullie een fijne zomervakantie toe
en hopen jullie op de eerste training (20 au-
gustus 2002) weer te mogen begroeten.

Richard
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Dit jaar was het jaarlijkse jeugdkamp in de
Heksenlaak in Lochem. Aangezien op het

blaadje (dat we hadden gekregen  met infor-
matie over het jeugdkamp) stond dat we om
18:30 uur aanwezig moesten zijn, was ik
(Bram) zo rond kwart voor zeven bij de hal.
Weliswaar een kwartier later dan vermeld op
het papier, maar voor mijn doen nog redelijk
netjes.
Ik hoor nu net van mijn teamgenoten (Merle
en Jochem) dat "aanwezig om half 7" hele-
maal niet op het papier stond. (Vandaar dus
dat ik als een van de eerste aanwezig was!)
Waarschijnlijk had ik een andere versie van
het papier dan de rest (één die speciaal voor
mij gemaakt was, zodat ik eindelijk een keer
op tijd zou komen, let wel: ik beschuldig nie-
mand, dit zijn slechts vermoedens).
Ik begin nu het echte verhaal, want Merle be-
gint te flippen (momenteel probeert ze de pen
uit mijn hand te verwijderen, en nu (3 secon-
den later) probeerde zij dit papiertje te ver-
nietigen).

Rond kwart over 7 (hè hè, het verhaal is be-
gonnen), vertrokken wij vanaf de hal per fiets,
Ik vertelde Merle maar meteen dat we die
grote dikke man die voorop fietste moesten
volgen. We noemen niet de  naam van die
dikke man, we zullen alleen een tipje van de
sluier oplichten door de begeleiders op te
noemen: Richard, Jaantje, Koma, Johannes,
Frans-Jan en Ellen.
Toen we aankwamen hoorden we dat we in
het gebouw "de Graanschure" moesten zijn.
Nadat we allen een slaapplaats hadden ver-
overd, hoorden we dat we naar de "Veestal"
moesten. Toen we ons daar gevestigd had-
den, kregen we wat te drinken en werden de
teams  bekend gemaakt. Ons team bestond
uit Bram, Jochem en Merle (zoals verwacht
ook het beste team).

Misschien vraagt u zich af; Waarom zou die
Bram zo uit zijn nek te lullen? Ik zal het u ver-
tellen. Op dit moment vindt er een heuse
schrijfwedstrijd plaats, want wie het langste

stukje schrijft krijgt extra punten voor zijn team
(en dan te bedenken dat u, de lezer, van deze
bullshit nog 2x zoveel leestekst voor de boeg
heeft). Dit stuk gaat ons de zege bezorgen,
aangezien we nu al met het aantal behaalde
punten bovenaan staan.

We begonnen de avond met het "Koma-spel".
Dit bestond uit talloze andere spelletjes. Na
dit Koma-spel gingen we de witte Wieven
tocht maken. Zoals u wellicht weet is dat een
legende uit Zwiep over enge vrouwen gekleed
in witte gewaden, die in het holst van de nacht
wachten op mensen die zo gek zijn de witte
wieventocht te maken, om deze mensen ver-
volgens als avondmaal naar binnen te wer-
ken.
Een man (Dirk Rossel, red) vertelde de le-
gende, terwijl we arm in arm in  het bos ston-
den (zo vormden we een "heksenkring"). De
man vertelde ons dat in het geval dat er Witte
Wieven op ons af kwamen moesten sissen.
Dit moesten we eerst gaan oefenen. Deze
man vond ons sissen "matig" (waarschijnlijk
omdat er meer speeksel dan geluid uit onze
monden kwamen en dit verklaart misschien
waarom de Witte Wievenkuil nooit droog komt
te staan in de zomer). Zoals te voorspellen
werden we al snel bezocht door enkele Witte
Wieven.

Verslag jeugdkamp - groep 1 (1)



juli 2002Toekomst Meppers

35

Christiaan vond het zo spannend, dat hij
"spontaan" buikpijn kreeg en ging huilen (een
2e verklaring waarom de Witte Wievenkuil
nooit droog komt te staan in de zomer). Toen
de tocht bijna ten einde was mochten we de
Witte Wieven vangen. De gevangenen ble-
ken tot onze grote verbazing gewoon men-
sen te zijn met lakens over hun hoofd. Want
wie gaat er nou in hemelsnaam op midden-
nacht met een laken over zijn hoofd door het
Lochemse bos een Wit Wief proberen te imi-
teren??
We begrepen dat we met een stelletje stak-
kers te doen hadden en besloten ze vrij te
laten en door te sturen naar de dichts bijzijnde
psychiatrische inrichting.

Na een bijna slapeloze nacht, stonden we
vroeg op om Spanje te zien ondergaan tegen
Zuid -Korea. 's Middags hadden we een
smokkelspel, gevolgd door een barbecue,
waar enkele trouwe Toekomstleden en een
paar ouders bij waren.

Hierna gingen we boogschieten. Dit bleek een
heel wat moeilijker dan verwacht, aangezien
het mikken veel moeilijker was dan gedacht.

Dankzij mooie schoten van Bram (net naast
de bull), Jochem (precies op de rand van de
bull) en het schot van Merle, die ook de cirkel
rond de roos trof, stond ons team ruim aan
kop qua punten. Nog later op de avond gin-
gen we pictionary spelen, waarbij ons team
weer goed scoorde (hoe moet je in hemels-
naam "Onzichtbaar" tekenen???)

Na weer een bijna slapeloze nacht (waar rond
02:00 uur 's nachts de barbecue weer aan
werd gestoken, omdat velen wel zin hadden
in een stukje vlees) gingen we de laatste dag
nog een estafetteloop doen, waar ons groepje
bijna alles won. Alleen het skelteren werd
door Jochem en Bram onderschat. Frans-Jan
kwam net vertellen dat we nog 3 minuten
hebben om dit stukje af te schrijven. Dus hier-
bij sluiten wij ons verhaal af. (Wij dulden geen
negatieve reacties op de inhoud van dit saaie
stukje.)

Groetjes,
Bram, Jochem en Merle

Verslag jeugdkamp - groep 1 (2)
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Op vrijdag 21 juni zijn we met de fiets naar
de Heksenlaak geweest (tot 23 juni).

Toen we daar aankwamen pakten we onze
spullen uit.

's Avonds speelden we (zoals elk jaar) het
Komaspel.
Daarna was er een Witte Wieventocht. Toen
we om 1:00 uur terugkwamen hebben we een
hele tijd gekaart. De volgende dag gingen we
het bos in. We hebben ongeveer 3 km om-
gelopen, dankzij Richard. Toen we eindelijk
uitkwamen waar we moesten zijn, gingen we
een smokkeltocht doen. Toen we weer terug-
kwamen hebben we even gevoetbald en
daarna midgetgolf gespeeld. Hoewel som-
mige banen onmogelijk waren om in minder
dan 8 keer slaan te halen, heeft ons team toch
gewonnen. 's Avonds gingen we barbecuen
en daarna hebben we pictionary gespeeld.
Toen we naar onze kamer terugkeerden viel
ons op dat Maurice al sliep. Toen we net zijn
gezicht onder wilden kladden met een water-
vaste stift, kwam Koma binnen en zij pakte
de stift af. Hierna smeerden we (Nicky,
Coline) wel tandpasta op zijn gezicht. Toen
hij wakker werd met een witte kop deed dat
heel zeer (volgens hem). Hij vond het niet
grappig (maar wij wel). Hij begon te schelden
en te doen.

Verslag jeugdkamp - groep 2

Op zondag gingen we een estafette doen.
lachûh.
Wij waren natuurlijk de beste, maar we had-
den alleen niet gewonnen, maar het gaat om
het spel, toch?
Daarna gingen we eten en op de fiets weer
terug.
Dat was het.

groetjes groep 2,
Nicky

Max
Coline

Maurice pakt verbijsterd zijn tas uit
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Verslag jeugdkamp - groep 3

rWe gingen om 19:30 uur weg bij de L.T.T.C. De Toekomst . We gingen op de fiets. Toen we
daar waren hadden we ff tijd voor onszelf. Om 21:00 uur gingen we het Koma-spel doen.

Dat was heel gezellig en leuk. Later op de avond gingen we naar een verhaal over de Witte
Wieven luisteren. We gingen daarbij ook een tocht maken. Dit werd een niet te late avond.
Zaterdagmorgen zaten we om 07:30 uur al aan het ontbijt, want de meeste wilden Spanje - Zuid
Korea zien. ZUID-KOREA heeft toen mooi gewonnen. Zaterdagmiddag gingen we midgetgolfen,
of zoals de voorzitter van de jeugdcommissie zegt: Minigolf.
‘s Avonds gingen we handboogschieten en pictionary spelen.

Voor de jeugd werd het niet erg laat, maar voor de begeleiding wel. We werden de volgende dag
pas om 09:30 uur wakker.
‘s Morgens hebben we een estaffette gedaan en in de middag gingen we weer naar L.T.T.C. De
Toekomst. Iedereen ging daarna weer naar zijn huis. Ook dit jaar was het kamp geslaagd.
Wij als groep 3 (The X-files) willen alle leden van de jeugdcommissie bedanken voor dit mooie
kamp.

Greetz The X-files (groep 3)
Christiaan, Siebe en Wiebe
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tocht (bedacht door Johannes en Jaantje).
Onderweg naar het bos wisten we de weg
niet meer. Toen splitsten we ons op in 2 groe-
pen en gingen allemaal een andere kant op
in de hoop de goede weg te vinden. Uiteraard
was de groep waar wij in zaten als eerste op
de goede plek. Toen gingen we smokkelen.
Wij werden laatste omdat Emmy het ei kapot
gooide (per ongeluk) tegen een boom en
omdat we de minste dingen gesmokkeld had-
den. Na de lange terugreis gingen we
midgetgolfen. Onze groep werd vierde, door-
dat iedereen erg honger had gekregen van al
die vermoeiende activiteiten. We gingen
"barbeknoeien", dat was ook weer zeer sma-
kelijk! Iedereen had zich helemaal volgevreten
met alles wat eetbaar was. Met een volle
maag gingen we boogschieten.
Er kwamen een paar vage lui van "Quest" die
van alles uit gingen zetten en uitleggen. Na
een duidelijke uitleg mochten de pijlen ge-
schoten worden!

Verslag jeugdkamp - groep 4 (1)

De gehele jeugd (op een paar na) zijn 21
t/m 23 juni op kamp geweest en dit was

enorm lachen!
De jeugdcommissie was weer eens super
creatief en bedachten dat we naar het be-
kende Zwiep gingen! (zeer origineel!)
Toen we om 19:00 uur begonnen aan de lange
tocht naar Zwiep, gingen we met een enorme
omweg! naar camping "De Heksenlaak".
Toen we net aankwamen had iedereen zich
al in de "Hooiberg" genesteld. We hoorden 5
minuten erna dat we naar een andere "stal"
moesten, genaamd: "De veestal". Deze was
wel groter, maar zag er minder uit. Na 15
minuten waren we klaar met uitpakken en
hadden we ons ingewerkt. We konden een
uurtje iets voor onszelf doen. Daarna gingen
we het beroemde "Koma-spel" doen. Wij
waren daar uiteraard zeer goed in (NOT), net
zoals in alle andere dingen.
Nadat we iedereen ingehaald hadden gingen
we de "Witte Wieven" tocht doen. Het was
echt ZOOOOO eng. Die vent zat allemaal
lange, uit het hoofd geleerde, monotone,
verhaalachtige, langdradige, interessante
verhalen te vertellen. We werden toen lastig
gevallen door 3 kinderen met witte lakens, die
de "Witte Wieven" moesten voorstellen. Uit-
eindelijk was alles toch nog (best) wel eng.
Na de tocht gingen een paar (wij ook) kaar-
ten. Max en Emmy wonnen uiteraard! Daarna
Guus en Merle! Daarna was het de bedoe-
ling te gaan slapen, wat de jeugd natuurlijk
niet van plan was…
Iedereen ging kaarten, kletsen, vreten en
klooien tot half vijf en toen sliep echt ieder-
een.

Zaterdag werd iedereen (niet) vrolijk al rond
half 8 wakker gemaakt! Na veel gemopper
kwam iedereen hun nest uit! Toen we (de
corveeploeg) de tafel gedekt hadden gingen
we zeer smakelijk ontbijten! Na het ontbijt ging
de groep jongens (+ Emmy, Merle en Coline)
voetballen. Na een vermoeiende wedstrijd,
kwam iedereen oververmoeid weer terug en
gingen we door met een speciale smokkel- Freek staat klaar om te schieten
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Verslag jeugdkamp - groep 4 (2)

Emmy had ongelofelijk veel mazzel, waardoor
wij hier eerste werden. De pijlen van Guus
en Maurice waren gemiddeld en Freek had
mazzel als hij het bord raakte. Wij hadden
hierbij wel 45 punten en was hiermee een
inhaalrace in gang gezet.
Na het boogschieten gingen we voetballen.
Guus was tactisch bezig en Richard speelde
als een bulldozer, waardoor er een hoop
chaos op het veld was.
Toen iedereen doodop en afgepeigerd was
gingen we maar weer terug. Eenmaal weer
in de veestal gingen we eerst kaarten en
daarna leerde Guus Emmy de engelse wals,
de Cha Cha Cha, de quickstep en de jive (zie
bijbehorende foto). Na de eerste 50 pogingen
leerde Emmy de Cha Cha Cha en toen wilde
ze alleen nog maar deze dans dansen.
Dit was een kwelling voor Guus, omdat hij
geen tijd had gehad om sokken of schoenen
aan te trekken.

De rest van de avond werd gevuld met kaart-
spelen, zoals games waarbij Guus en Coline
het perfecte team waren, maar toch derde
werden (van de drie). Deze avond was in ie-
der geval zeer geslaagd.

Nog effe over het kaarten; Max en Emmy
waren uiteraard het unieke kaartkoppel en
wonnen dus ook alles! Verder waren Wiebe
en Bram samen. Die hadden goede tactie-
ken, maar niet genoeg voor Emmy en Max.
Daarna was er weer een een hopeloze po-
ging tot een paar uur slaap, dat (logisch ge-
noeg) niet meteen lukte. er werd weer ge-
kletst, geklooid en gevroten tot ongeveer half
vijf.

De volgende ochtend werden we rond 09:00
uur wakker, maar bleven nog een uurtje lig-
gen om echt wakker te worden.
Onze groep had corvee, dus moesten we er
iets eerder uit dan de rest  om de ontbijttafel
klaar te maken. Ook nu weer was het ontbijt
smakelijk gevallen. Er werden alleen een
beetje teveel eieren gegeten, waardoor het
er rook alsof er stinkdieren werden gefokt in
de eetzaal.
Gisteren hadden we trouwens ook nog
pictionary gespeeld. Bij elke tekening werd er
door Freek als antwoord geroepen: Jack
Spijkerman. Het spel was trouwens veel te
moeilijk, want Jochem moest onzichtbaarheid
tekenen en Guus moest zelfs proberen aan
Emmy duidelijk te maken dat hij pictionary als
woord had. Het lukte niet om na een paar
verfijnde tekeningen en meerdere woede aan-
vallen Emmy aan het verstand te brengen dat
het woord gewoon het spel was dat we speel-
den.
Maar om een lang verhaal zeer kort (en niet
af) te maken, greetz groep 4

Guus Schutte
Maurice Wissink

Emmy Pater
Freek Jansen
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Volgende maand verwacht...

n Team- indelingen

n Verslag A.L.T.C. betreffende Dorfinaruim

n Aankondiging Old-timers Toernooi

n De Toekomst op Achterhoek FM

n Gewijzigde trainingsopzet

n Aankondiging Top-12

n Wellicht staat uw stukje in het volgende clubblad?
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