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Gegevens

HUIS INRICHTEN

BOEKEN KAFTEN

NIEUWE SCHOOLAGENDA

FOTO’S AFDRUKKEN

NIEUW KAPSEL

Informeer eerst bij onze
adverteerders!

Het eerste clubblad met medewerking van
de nieuwe redactieleden is hiermee uit-

gebracht. Uiteraard heeft Mirko nog een zwaar
stempel  op deze editie gedrukt, maar de
nieuwe redactieleden beginnen het al wel een
beetje te snappen.

Na de grote evenementen zoals de jubileum-
viering en een aantal grote toernooien, kun-
nen we weer aandacht gaan besteden aan
de komende competitie. Het zal niet meeval-
len na zoveel actie in de jubileumperiode om
nieuwe hoogtepunten in de Mepper op te kun-
nen nemen.

De redactie verwacht in ieder geval dat ie-
dereen weer lekker gaat scoren en dat ons
1e team een plek zal weten te verwerven in
de eredevisie.

De redactie wil graag dat de komende Mep-
pers goed gevuld gaan worden en dat ieder-
een daar graag en goed aan mee gaat wer-
ken. Schrijf een stukje over de bijzondere
gebeurtenissen, die er zeker weer zullen zijn
en stuur het naar de redactie.

Na het plotselinge beëindigen van de website
van onze tafeltennisvereniging L.T.T.C. De
Toekomst, zijn er weer activiteiten om deze
te herstarten. Of dit snel gaat lukken weten
we nog niet, maar we hopen het wel. Het
vergt nog veel denk, onderzoek en doewerk.
We wensen van harte dat de nieuwe web-
master voor het einde van het jaar de Toe-
komst weer op het web heeft staan.

De nieuwe redactie heeft zich voorgenomen
om het nieuwe sportjaar veel inspanningen
te gaan leveren om een leesbare en informa-
tieve Mepper uit te kunnen brengen. Of het
lukt? We zullen zien.

Met de hartelijke groeten
van de redactie
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De vakantie is voorbij en velen onder ons
zullen hun vakantieplekje elders in de we-

reld gevonden hebben om weer nieuwe ener-
gie op te doen, voor het komende winter-
seizoen.
Een groot aantal onder ons zijn ook “Rund
Hausen” gebleven of “à la maison”, en dat
klinkt toch ook heel interessant?
Wij als bestuur hopen dat u de draad weer
oppakt en heerlijk iedere week weer een be-
zoek brengt aan de hal om daar de nodige
ontspanning te vinden.
Een aantal mensen onder ons is de afgelo-
pen periode druk bezig geweest om na het
jubileum, allerlei mensen en instanties te be-
danken voor hun belangstelling, felicitaties en
gulle gaven. Wij als bestuur bedanken hen
weer voor de medewerking.
Dat de mensen die aangepast sporten, mooie
sportrolstoelen hebben gekregen, dat wisten
we al. Er is ook aan alle andere leden een
tastbaar cadeau gedaan, want er komen twee
nieuwe tafels in de hal.
De familie Enterman geeft één van de tafels
cadeau, als jubileumgeschenk en de andere
tafel wordt ons anoniem geschonken. Waar-
voor hartelijk dank.
Vanwege de verbouwing  is  een nieuwe
drankvergunning  aangevraagd. De gemeente
zal hierop streng toezicht houden. Daarom
verzoeken wij U dringend  hier aan mee te
werken, en de huis- en gedragregels in de
kantine gepubliceerd in acht te nemen.
Een aantal mensen hebben de afgelopen tijd
van cursusleider Mirko Egbers instructies ge-
had om de Mepper te kunnen maken.
I.v.m. de jaarlijkse ledenvergadering, wil ik
gaarne  z.s.m.  van alle commissies een jaar-
verslag ontvangen, Indien mogelijk op floppy.
Verder heeft ook de website nog steeds onze
aandacht.

Nu nog even onze sport, wij wensen u het
komende seizoen weer heel veel speelplezier
en succes toe.

Namens het bestuur
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 05 Pagina 07 - 08 Pagina 13 - 14 Pagina 19 Pagina 22 Pagina 27 - 28 Pagina 33 - 34 Pagina 37
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Agenda (September)

September 2002.

zo 01 september Uitstapje recreanten naar Duitsland

wo 04 september Eerste trainingsavond  A.L.T.C.

za 07 september Dames de Toekomst 1-Hoonhorst 14.00 uur

zo 08 september Jeugdmeerkampen in de J. Wissinkhal.

do 12 september Aanvang Jazzgymnastiek.

za 14 september Heren de Toekomst 1-Avanti 1 14.00 uur
Heren T.V.O.1-de Toekomst 2 13.00 uur
Dames G.T.T.C. 2-de Toekomst 1 17.15 uur
Eerste speeldag Comp.-jeugd

zo 15 september OTC-toernooi bij Z.T.T.C. Zaandam

ma 16 september Start competitie senioren

za 21 september Heren Torenstad 1-de Toekomst 1 16.00 uur
Heren de Toekomst 2-REGA 1 14.00 uur
Dames de Toekomst 1-G.T.T.C. 3 14.00 uur
Jeugd en racketsport symposium in
Soestduinen

22-29 september Jaarbeurs van het Oosten

zo 22 september OTC-toernooi bij VTV Nieuwegein

za 28 september Eindhovense Gehandicapten  Sportver-
eniging organiseert  tafeltennis ranglijst
toernooi. Voor informatie naar  A.L.T.C.
Heren de Toekomst 1-Bergeyk 1 14.00 uur
Heren Flits 1-de Toekomst  2 16.00 uur
Dames S.V.E. 1- de Toekomst 1 17.00 uur

zo 29 september OTC toernooi bij  T.T.V. Irene Tilburg
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Agenda (Oktober)

Oktober 2002.

za 05 oktober Heren De Toekomst 1 - Pecos 1 14.00 uur
Heren De Veluwe 2  - De Toekomst 2 18.00 uur

zo 06 oktober OTC Toernooi bij LTTC De Toekomst

za 12 oktober Heren Schenker/SKF 1 - De Toekomst 1 14.30 uur
Heren De Toekomst 2 - HUTAF 1 14.00 uur
Dames De Toekomst 1 - Swift (D) 1 14.00 uur

zo 13 oktober OTC Toernooi bij T.T.V. Branderstad Schiedam

za 19 oktober Dames Torenstad 2  - De Toekomst 1 16.00 uur

zo 20 oktober OTC Toernooi bij U.T.T.C. Utrecht

24 - 26 oktober Dutch Open 2002 in Eindhoven

za 26 oktober Dames Hoonhorst 2  - De Toekomst 1 15.00 uur

zo 27 oktober Nederlands Studenten Kampioenschap tafeltennis
 2002 (Eindhoven) inschrijven voor 6 oktober

zo 27 oktober OTC Toernooi bij Gispen Culemborg

November 2002

zo 10 november Toernooi voor 4e, 5e en 6e klassers i.v.m. het 50-jarig Jubileum van
L.T.T.C. de Toekomst

Copy voor het clubblad voor de
20ste van de maand inleveren!

Graag in de copybus in de kantine
of per e-mail: redactie@lttcdetoekomst.nl



Toekomst Meppers september 2002

6

Heuksken van Hendrik Jan

Wat is ut toch fijn um te heuren dat ze oe
mist. En dan neet as kiespiene, mor

gewoon spontaan, goh H.J. fijn  daj der weer
us bunt.
Ut was zo’n betjen half augustus toen is noa
een drokken sommer mor weer us an
taofeltennissen begon te denken. Ik zeg te-
gen miene vrouwe “ ik geleuf dat ik mor us
weer noar de hal too goa”.
“Dan maj oe eerst wal es effekes veur goan
stellen, anders wet ze ginens wie ie bunt”
Dat blek achteraf donders met te vall’n.

Zo as ik al neumen, H.J. is drok e wes afgelo-
pen sommer. Ut huus een betjen verbouwt
en an e bouwt zodat H.J. ziene vrouwe en
onze blagen, een betjen meer speulruumte
hebt.
En wat moj doan as ie lekker drok bunt e wes.
Juust dan goaj gezellig met mekare op va-
kantie. Dat heb wie ok e daone. Helemoale
naor Broabant.  Wie hadden ut goot uut e
kozen want ut weer was fantastisch.
De godganselukke wekke zo’n betjen dikke
dartig graden. Mooi met de kop in de sunne
de peute in ut zwembad en de vrouwe plus
een halve liter binnen handbereik.

Wie kwammen doar vriedagssmeddags an
en wie zaten good en wal buuten of de buren
tegenoaver ons kwammen der ok an. Toen ik
ze heuren proaten wis ik al wal hoe late of ut
was. “Moj kieken”, zeg den enen tegen den
ander, “ Dusseldorf haalt hier de preutel ok al
op”. Ze kwammen dus ok uut den Achterhook.
Ut waren leuke leu met een hoog Grolsch
gehalte.

Ut was zoaterdagmeddag tegen een uur of
half twee toen Manouk, onzen dochter, tegen
miene vrouwe zeg.
“To mama goat ie met noar de bingo”.
“Veuruit”, zeg miene vrouwe,  “dan nem ik Kaj
ok met”. Dus doar gingen ze met zien
dreejen, um half twee, noar de bingo. Tien
minuten later war’n ze der al weer. De hele
pruttel

stond in de fik. Ut godsganselukke spul is ’s
meddags af e brand. Dus wie waren mooi
in’n  aap e logeert.
Ut restaurant, de bar en de receptie waren
der neet meer. Dus ut gezoep en gevret buuten
de deure was af e lopen.

De televisie deed ut zoaterdags ok al neet
meer. Net toen de tiedrit van de Tour de
France  bezig was.
Mor ut slimste was dat der zundagsmargens
gin water meer was
Manouk was noar de wc e wes en kon nog
gewoon deurspeulen. Ut waterreservoir,
begriep ie wal. Toen mos H.J. noar ut kleine
huuske. En H.J. den kan der wat met as ut
op scheiten an kump. Ik had mien der een
mooien opper neer e leg en de eerste vleegen
kwammen der al op af. Ik wol deur speulen
mor der kwam niks.

Noe kan ik begriepen woarum as ze in Kenia
een halven dag loopt veur enen emmer wa-
ter.
Zo wie hebt weer vanalles met e maakt.
Uutgerust beginnen an de nieje competitie
met ut supertrio.
H.J. Reint, en Joop goat der dit joar weer veur,
mor ut zal wal weer net as al die andere jaoren
weer net neet wat word’n.

Groeten van H.J. en verdere familieleden
uut ut prachtige Reurle
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Wist u dat...

Toos de feestavond erg gezellig vond. Bep schitterde door afwezigheid. Zonodig weer an
dere zaken meende te hebben, zelfs nog meende dat ze bij de verjaardag van pr. Bernard

hoorde. Ze hier geen uitnodiging voor heeft ontvangen. Haar dit wel rauw op het dak viel, ze
nog steeds de hoop heeft bij hem op bezoek te mogen.

Guus de muziek deze avond ook erg mooi vond. Hij de hele tijd voor de band zat.

De beide Annie’s het ook naar hun zin hadden, (de dames Lipman en Blanken), ze samen al
llachend naar huis fietsten.

Bep met vacantie naar familie in Canada is geweest en Toos naar Denemarken. Toos niet
gelijk had gebeld toen ze weer terug was. Bep zich toch wel een beetje bezorgd maakte of
Toos wel veilig terug was gekomen. Bep het hier met een collega over had en zich afvroeg of
Toos wel op tijd op haar werk zou  zijn. De collega Bep gerust stelde en zei dat Toos wel
plichtsgetrouw was en heus wel zou bellen als er iets was. Hoezo kende zij Toos beter dan
Bep. Kennen de dames elkaar al niet jaren? Er achteraf niets aan de hand bleek te zijn. Bep
zelf niet belde maar bleef wachte tot Toos belde.

Henny eindelijk de zweefvlucht heeft gemaakt. Alwin, Christa, Bep, Anne, loes (de dochters
van Bep) en Toos met Hennie en Gerrie meegingen. Hennie de zweefvliegtuigen net bouw-
pakketten vond. Dit wel hoopvol klonk. Hij toch instapte en de lucht in ging. Loes toen heel
nuchter zei,” en nu stort hij zo naar beneden”. Hennie dit gelukkig niet hoorde. Hij misschien
niet eens was meegegaan. Hij gelukkig weer op de grond  landde.

Het dagje van A.L.T.C. weer heel geslaagd was. Herman Wevers de zeeleeuwenshow heel
interessant vond. Hij op de schouders van Toos in slaap viel. Toos hem aan het einde van de
show wakker maakte. Hij  toen zei dat hij het heel mooi had gevonden.
De show in de koepel ook heel mooi was. Gerard het de hele tijd had over een ijsje. Hij deze
eindelijk in de  de koepel nam.

Arie deze dag niet meekon omdat hij moest werken voor een collega wiens vrouw moest
bevallen. Bep Arie meteen de titel van vroedvrouw toeschreef. Arie hier heel blij mee was. Je
zo’n titel binnen de vereniging dan ook niet gauw kwijtraakt.

Bep en Toos met de kids nog zijn wezen zwemmen in Haaksbergen. Ze deze keer maar
voor een grote kleedkamer kozen waar ze de spullen konden laten hangen.

Tot de volgende maand

Bep en Toos

•

•

•

•

•

•

•

•
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In dit weekend waren er ruim 750 spelers aanwezig die met elkaar de strijd aangingen in ver-
schillende takken van sport.
De sporten die worden beoefend zijn : atletiek, judo, gymnastiek, paardrijden, voetbal, zwem-
men en tafeltennis.
Ttafeltennis was voor ons natuurlijk het belangrijkste.
Om 10.00 uur begonnen Wilco en Marina aan de eerste oefeningen om te bepalen in welke
groep ze zouden worden ingedeeld.
Om 11.00 uur begonnen de wedstrijden en beide spelers lieten zich van hun beste kant zien.
Tijdens de middagpauze gaven een aantal skaters een demonstratie en de gehele dag was er
de mogelijkheid om je ogen te laten testen.
Na de middagpauze gingen de tafeltenniswedstrijden weer verder en werd Wilco derde in zijn
groep “ bronzen plak “ en Marina eerste in haar groep “ gouden plak “.
Het was voor mij “ Rob “ de eerste keer dat ik deze special olympics heb meegemaakt, ik vond
het een geweldig en goed georganiseerd toernooi.

Rob van der Zee

Special Olympics

Op zondag 2 Juni 2002 zijn Wilco en Marina naar de special olympics in de Scheg in Deventer
geweest.

Zondagmorgen moesten beide spelers, die vergezeld werden door Maarten en Rob, zich om
9.30 uur melden bij de Scheg.
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Games tot 11 punten

Zoals eerder gemeld, heeft de ITTF onlangs
een aanpassing op de serviceregel aan-

genomen welke overgenomen is door de
NTTB, per 1 september 2002. Onlangs kwam
de wereldtafeltennisfederatie met een pre-
cieze vertaling van de wijziging.
Deze wijziging is nu door de scheidsrechters-
commissie van de NTTB naar het Nederlands
vertaald.

Gewenst resultaat van de wijziging van
de serviceregel:

Service regel die duidelijk is en makkelijk in
te voeren.

Minimale beoordelingsinspanning nodig van
de Scheidsrechterscommissie.

Verminderen van het voordeel van de serveer-
der.

Verbeteren van het imago van onze sport.

Bedoeling van de regel:

Bal duidelijk zichtbaar voor ontvanger vanaf
het moment dat de service begint totdat de
bal wordt geslagen.

Het moet op geen enkel moment mogelijk zijn
de bal te verbergen of te camoufleren.

Het zichtveld van de ontvanger moet vrij zijn,
zodat de ontvanger volledig zicht heeft op de
bal tijdens de service.

De technische commissie

Vanaf het komende seizoen (najaars-
competitie 2002) wordt in de jeugd-

competitie volgens het 11-puntensysteem
gespeeld. Deze beslissing is genomen tijdens
de Algemene Ledenvergadering NTTB / Af-
deling Oost op 13 mei jonstleden. Dit bete-
kent voor degenen die deelnemen aan de
jeugdcompetitie, het volgende:

- Games worden gespeeld tot 11 punten,
mits er met 2 punten verschil gewonnen
wordt.

- Iedere opslagbeurt bestaat uit twee opsla-
gen. Vanaf 10-10 serveert men om de
beurt.

- De partijen c.q. sets worden gespeeld vol-
gens het best-of-five systeem.

- Indien een speler of een dubbel tijdens de
vijfde set 5 punten heeft gescoord wordt
van tafelhelft gewisseld.

Uitzondering op bovenstaande geldt voor de
welpenklasse uit de regio Zwolle. In deze
klasse wordt volgens het best-of-three sys-
teem gespeeld.

Voor de senioren en de hoofdklasse blijft res-
pectievelijk het 21-puntensysteem en het 11-
puntensysteem gehandhaafd.

De technische commissie

Serviceregel
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Oldtimers toernooi

Voor alle competitiespelers van het nieuwe
seizoen.

Binnenkort begint de competitie weer!!!!!

In het afgelopen seizoen is het verschillende
malen voorgekomen dat de competitie-
wedstrijden niet werden gespeeld in een offi-
cieel  clubshirt.

Dit is het bestuur een doorn in het oog.

Wij, het bestuur, verzoeken dan ook met klem
m..i..v. het nieuwe seizoen de wedstrijden te
spelen in het donkerblauwe shirt met rode
kraag (Het S.N.S. shirt).

Mocht u om wat voor reden dan ook nog geen
clubshirt bezitten, neem dan zo snel  mogellijk
kontakt op  met Jan Wissink, telefoonnum-
mer 0573-252630.

Het bovengenoemde is uiteraard niet van toe-
passing voor de teams die een kleding-
sponsor hebben.

Verder veel speelplezier en
de sportieve groeten

van het bestuur

Mededeling

Op zondag 6 oktober kunnen we de oude
glorie van weleer weer in actie zien tij-

dens het Oldtimers toernooi in de Jan Wissink
hal te Lochem.
Het leuke is; iedereen die ouder is dan 40 jaar
kan aan dit toernooi meedoen. De spelers
worden naar sterkte ingedeeld en dus niet
meer naar leeftijd.
Er is dus eigenlijk voor niemand een belem-
mering meer om eens mee te spelen, mits je
de 40 gepasseerd (voor 1 januari 1963 ge-
boren) bent. Het toernooi begint tegen 10:00
uur en het is de bedoeling dat we voor 18:00
uur klaar zijn.
Animator in onze regio is Rino Knippen. Hij
heeft er ook voor gezorgd dat deze editie al
voor de zestiende keer in onze hal plaats-
vindt. We rekenen er eigenlijk op dat er ook
een flink aantal oldtimers van onze vereniging
aan dit toernooi deelnemen.
Het inschrijfgeld bedraagt � 4,00 op de speel-
dag te voldoen. U kunt zich telefonisch in-
schrijven bij:
Rino Knippen, tel: 0575-552551

of
Albert ten Hoopen, tel: 0573-254982

We zien u graag 6 oktober in de Jan
Wissinkhal.

Namens Old Timers Club Nederland,

Rino Knippen
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Tafeltennis-poëzie

Ober

Een ober uit Almere
had last van diskwalificeren.

Hij maakte fouten op rij
en wat men ook zei:

hij bleef uit de hand serveren

bron : Info-West, nr.9, juli 2002 (Informatieblad voor kaderleden van de NTTB Holland

Klaagzang van een gefrustreerde pingponger

Een balletje, 40 mm groot
een plankje, 85 gram zwaar

rubbers, zwart en rood
sorry, als excuus-gebaar.

Netje, altijd te hoog
tafel, altijd te klein

boos, met een boog
batje in het gordijn.
Celluloid, in het net

of juist niet op de rand
telkens weer de let

geluk, niet aan jouw kant.
Dode plekjes
lange noppen

vreemde nekjes
bezwete koppen

Anti-spin
noppen kort

logisch dat ik niet win
als er zo geknoeid wordt.

bron : Info-West, nr.9, juli 2002 (Informatieblad voor kaderleden van de NTTB Holland

Tafeltennissen bij De Toekomst,

meer dan een sport...
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Definitieve team-indeling

Dames 1: 3 e divisie
I.R. Faber
M. Krikke
M. Fleming
M. Boer
E. Simmelink (res.)
E.A. Wissink (res.)
S. Bouck
E. Eggink

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

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

Team 15: 4 e klasse
E. Eggink
J. Osterloh
W. Franssen

Team 19: 5 e klasse
.C. ten Bokkel
A. Hofland
H.J. Vels

Team 1: 1e divisie
R.X.R. Beelen
R.N. van Spanje
R.v.d. Heyden
W.G. Kobes

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

Team 8: 3e klasse
R. Broeke
J. Hendriksen
H. Stegeman

Team 12: 3 e klasse
E. Simmelink
R. Otten
M. Fleming
R. d. Cler
J. Veldmaat

Team 16: 5 e klasse
W. Wilgenhof
J. Hoffman
C. Wenneker
R. Hoffman

Team 20: 6 e klasse
A. Enterman
J. Vos
M. Enterman
A. Bannink

Team 3: Regio

Teruggetrokken

Team 6: 2eklasse
F. Snijder
J. Heijink
J. Voelman
S. Bouck (disp)

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

Team 14: 4 e klasse
F. Moespot
H. Franssen
B. v. Wel
E. Wissink

Team 18: 5 eklasse
G. Fisscher
R. Jorritsma
H. Albers

Team 22: 6e klasse
E. Eilers-Kraan
M. Vruggink
L. Freriks
A. Arts

Team 2: 3 e divisie
F.W.H.M. Helmich
C. Vredenveldt
T. Bleumink
E. Pijper
J.v. Spengen

Team 5: 1 e klasse
H. Wittenberg
M. Egbers
P.v.d. Weerthof

Team 9: 3 e klasse
J. Bouwmeester
W. Klein Baltink
F. v. Hilst

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

Team 17: 5 e klasse
W. Voelman
B. Ebskamp
A. Pater
P. Schaller

Team 21: 6 e klasse
J. Wissink
H. Sloesarwij
H. v.d. Lande
E. Jonker

Hieronder de definitieve team-indelingen voor het najaarsseizoen 2002. Dit seizoen starten
we in de competitie  met 23 seniorenteams.

Bart Ebskamp
wedstrijdsecretaris senioren
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Uitstapje A.L.T.C. naar het Dolfinarium

De plannen lagen er al een hele tijd. Het uitstapje van ALTC in het jubileumjaar moet gaan
plaatsvinden. Woensdag 17 juli is de dag dat we weer als een complete groep op pad gaan.

Broodjes ingepakt, wat te drinken meegenomen? Ja, o.k. en vertrekken maar naar het vertrek-
punt, de J.W.-hal.

Om negen uur staan de eerste deelnemers al klaar bij de hal. Maar het vertrek duurt nog een
half uur. Dus, maar eerst naar binnen en nog een snelle kop koffie nemen. De groep groeit
binnen een kwartier uit tot het volledige volume van ruim veertig personen. Alleen de bus laat
nog op zich wachten. Maar precies op tijd, 5 minuten voor half tien komt de bus binnen rijden.

Het inpakken kan gaan beginnen. Enkele rolstoelen en koelboxen gaan in de bagageruimte. De
deelnemers kunnen instappen. Nog een check van de penningmeester of ze de beurs wel heeft
meegenomen, gelukkig wel dus. Dan een check of alle deelnemers aanwezig zijn en dan kun-
nen we gaan  vertrekken. Maar, nog eens even wachten want de chauffeur  heeft nog een
praatje te maken. We hebben te maken met een kwaliteitsbus want we krijgen eerst een ver-
haal over veiligheid voor het geval dat nodig zou zijn. Als de chauffeur zijn verhaal heeft gedaan
kunnen we echt gaan vertrekken en begint de reis. De grote bus rijdt voor en de bus van Anke
Marjolein volgt op veilige afstand.

Via Laren en Holten rijden we naar de A1, het weer is nog een beetje bewolkt en de stemming in
de bus is gezellig. Erwin Stegeman die kletst mij de oren van mijn hoofd en of ik alles moet
geloven wat hij zit te vertellen durf ik te betwijfelen.  Vooral zijn verhalen over het vrouwelijke
schoon, lijken onuitputtelijk.  Met al deze verhalen staan we voor ik het weet dan ook al snel voor
de deur van de gemeente Harderwijk. De chauffeur lukt het ons keurig netjes direct voor de
ingang van het Dolfinarium uit te laten stappen.

Erna gaat de kaartjes kopen voor de groep. Ondertussen krijgt iedereen een paar blikjes drinken
voor de eerste en latere dorst. We zien ook dat we niet de enigen zijn die een bezoek aan het
Dolfinarium brengen. Echt heel druk is het niet, maar de instroom is aanzienlijk.
Na niet al te lange tijd krijgen we een zeer tevreden penningmeester terug bij de groep. Want,  de
begeleiders kunnen vrij naar binnen. Daarmee is de helft  van het  entreegeld in de beurs geble-
ven. Erna nodigt dan ook bijna spontaan de hele groep uit om een kopje koffie te komen drinken
in het paviljoen achter de ingang.

Als de groep uit elkaar gaat om met kleine groepjes rond te kijken breekt de zon door. Een lekker
zonnetje maakt het nog gezelliger dan het als was. Er is zoveel te zien dat we moeilijk een
keuze weten te maken. Zowel bovengronds als er onder zijn allerlei activiteiten.  Het eerst wat
we hebben gekeken zijn een aantal grote zeeleeuwen die worden gevoerd. Bij een aantal kunst-
jes van de zeeleeuwen spat het water zo hoog, dat een aantal mensen die vooraanstaan met
een nat pak verder kunnen lopen. Veel leedvermaak en veel lol dus.
De roggen hebben we bekeken in hun overdekte bassin, je kon ze gewoon aaien, zo dicht
waren ze bij je. Ook de zeehonden met jongen waren leuk om te zien, ze hadden een beetje
ruzie. Ze maakten er veel lawaai bij maar daar bleef het dan ook bij.
De grote finale was uiteraard de voorstelling van de dolfijnen. De tijd vloog daarbij zo snel voorbij
dat de tijd wel drie keer zo snel leek te gaan. Alle deelnemers waren hierover bijzonder enthou-
siast.
Erwin S. moest tussentijds nog even naar buiten voor een Harderwijkse specialiteit. Samen zijn
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Vervolg dolfinarium

NOG EEN FITNESS- APPARAAT OP ZOL-
DER STAAN?

Voor een jeugdtraining in september wil ik
graag een circuit organiseren met als thema
fitness.

Om het aantrekkelijk te maken ben ik (nog)
op zoek naar fitnessapparaten als een step-
bankje, een beweegbare step, kinderhalters
(1kg), of een roeiapparaat.

Mocht je deze willen uitlenen aan de club:
HEEL GRAAG! En mocht je sowieso hele-
maal uitgekeken zijn op je apparaat, dan kun
je ‘em misschien wel schenken: mocht de
jeugd deze opzet aanspreken, dan wil ik het
circuit een aantal keren per jaar herhalen.

Voor vragen, tekst en uitleg ben ik te bereiken
op  0573-491310 of 06 – 11160439

Groetjes,
Esther Wissink

(P.S. Als je in de toekomst spullen te
koop hebt staan, laat het via de Mepper
weten.  Ook als je op zoek bent naar het
een of ander kun je een oproepje plaatsen)

De redactie

Fitness

we naar de palingstand gegaan om een pa-
linkje voor ons en het thuisfront mee te ne-
men.  Erg lekker en pa en ma Stegeman heb-
ben Erwin weer van de goede kant gezien.

Om vier uur hebben we ons allemaal verza-
meld bij de uitgang. Het was bijzonder netjes
dat iedereen op tijd klaarstond we konden
rechtstreeks de bus in gaan en op tijd ver-
trekken.
De terugreis leek veel op de heenreis, maar
dan omgekeerd. In de bus werd de tijd weer
vol gekletst en waren we ook snel weer thuis.

De laatste verrassing  was in de hal. Eerst
een drankje bij binnenkomst aan een mooi
gedekte tafel en daarna een heerlijk chinees
buffet,  wat iedereen zich goed heeft laten
smaken. Het was moeilijk daarna om te ver-
trekken, maar aan alles komt een eind. Ook
aan dit verslag en dat sluit ik af met de wens
dat we volgend jaar weer zo’n gezellige mo-
gen hebben.

Met vriendelijke groeten
Harry Albers

22AUG02
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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:
H. Albers 0573-256867
E. Eggink (foto’s) 06-47474124
M. Enterman 0573-258264
M. Snijder 06-22605821
J. Veldmaat 06-25173638

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

Senioren:

September:
G. Alting 01-09
D. Woolschot 01-09
J.B. Wijnhoud 04-09
C. Wenneker 12-09
H.W.M. Steg 13-09
E.G. Freriks 17-09
H.J. Bouwmeester 19-09
P. Laarhoven, van 21-09
M. Fleming 23-09
E. Driessen 24-09
B.M Wel, van 25-09
A. Pater 28-09
F.W.H.M. Helmich 30-09
G.J. Sprukkelhorst-Post 30-09

Oktober:
R. Otten 01-10
W. Driezes 03-10
I.R. Faber 03-10
J.C. Bokkel, ten 06-10
H. Sloesarwij 06-10
J. Bouwmeester 14-10
J.A. Zweers 14-10
J. Kok 20-10
C. Smit 22-10
E.A. Wissink 25-10
J.J.J. Hoffman 26-10
H.B.M. Kleinsman 27-10
E. Mooy 29-10
J. Wichers 30-10

Jeugd:

September:
-

Oktober:
M.J.A. Knot 15-10

Nieuwe leden:

per 01-07-2002:
H. Brinkerink (Henk)
Westenberg 28
7241 EX Lochem
Tel: 0573-254676
Geb. 29-11-1938

per 01-08-2002:

P. Schaller (Peter)
Graaf Janlaan 30
7242 BZ Lochem
Tel: 06-14234811
Geb. 11-02-1966

Bedankt:

per 01-09-2002:

Gerda Nass(Jazzgymnastiek)
Rembrandtlaan 53
7242 DB Lochem

Verhuisd:
Mark Willems
Nieuw adres: Nuisvelderbos 21

7217 EP Harfsen
Ronald Swaters
Nieuw adres: Mossinkerf 18

7451 XE Holten
Tel.: 0548-625231

John van Spengen
Nieuw adres: Zuidkade 33

2771 DP Boskoop
Tel: 06-26178605

Geboren:
Blij en gelukkig zijn Gerrit en Danielle Zuile-
kom, met de geboorte van hun dochter Naomi
Graziëlla. Ze is geboren 20 juli 2002.
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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. Aangezien de competitie-indeling nog niet
bekend is worden jullie door de barcommissie op een andere manier tijdig op de hoogte

gebracht wanneer bardienst gedraaid moet worden.

We maken bij het rooster een onderscheid tussen de bardiensten tijdens de trainingsavonden
(dinsdag 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 binnenkort ook op onze website terugvinden (www.lttcdetoekomst.nl).

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

September
Ma 02-09 H. Emsbroek
Vr 06-09 M. Willems
Za 07-09 S. Bouck
Ma 09-09 J. Schoolderman
Vr 13-09 R. Swaters
Za 14-09 B. Ebskamp + H. vd Lande
Ma 16-09 W. Leidekker
Vr 20-09 T. Bleumink
Za 21-09 J. Heijink
Ma 23-09 J. Bouwmeester
Vr 27-09 J. Zonneveld
Za 28-09 C. Wenneker + J. Veldmaat
Ma 30-09 E. Driessen

September
Di 03-09 W. Franssen
Do 05-09 E. Simmelink
Di 10-09 P. v/d Weerthof
Do 12-09 M. Egbers
Di 17-09 M. Fleming
Do 19-09 J. Fleming
Di 24-09 P. v Laarhoven
Do 26-09 R. Otten
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Studenten-Kamp.

Op 27 oktober zal E.S.T.T.V. TAVERES het
Nederlands Studenten Kampioenschap

tafeltennis 2002 organiseren. Wij nodigen ie-
dere tafeltennissende student (HBO / WO)
dan ook uit om naar het studentensport-
centrum in Eindhoven te komen.

Het bijzondere van dit toernooi is dat ieder-
een evenveel wedstrijden zal spelen zodat op
het einde je ranking precies bekend zal zijn.
Je weet dus straks of je de beste of de op 26
na beste tafeltennissende student van Neder-
land bent.

Om alvast in de stemming te komen zal er
de avond voor het toernooi een feest georga-
niseerd worden. Voor het ontbijt en de over-
nachting zal gezorgd worden, je moet alleen
zelf je eigen slaapzak en matje meebrengen.

Dit toernooi staat alleen open voor studenten
die studeren aan een HBO of universiteit. Het
inschrijfgeld bedraagt 12,50 Euro. Feest,
overnachting & ontbijt kost 2,50 Euro extra.
Studenten die in het bezit zijn van een
studentensportkaart krijgen 3,50 Euro korting
op het inschrijfgeld.

Inschrijven is mogelijk met bijgevoegd
inschrijfformulier (opsturen naar onderstaand
adres), maar ook via de homepage
www.taveres.nl . Inschrijving en betaling die-
nen binnen te zijn voor 6 oktober 2002. Beta-
ling dient te geschieden op gironummer
1992350 ten name van E.S.T.T.V. TAVERES
te Eindhoven. Vermeld hierbij je naam en
verenigingsnaam. Inschrijving verplicht tot
betaling. Restitutie van het inschrijfgeld vindt
alleen plaats bij afmelding voor 6 oktober.

Voor eventuele vragen kunt u e-mailen naar
taveres+karin@stack.nl .

Met vriendelijke groeten,

Namens de NSK-commissie,
Benjamin de Maat & Karin Rietjens

Jubileumhanddoeken

De (in zeer beperkte oplage) gemaakte
handdoeken in het kader van het 50-ja-

rig bestaan van L.T.T.C. De Toekomst zijn nog
te koop.
De kosten bedragen � 6,00

Informeer bij Ben Wijnhoud of Albert Enter-
man.

Wees er snel bij
OP = OP

Reisje Duitsland

Een gemêleerd gezelschap van een kleine
50 personen zal op zondag 1 septem-

ber aanstaande per bus (De Betuwe Express)
een reisje naar duitsland gaan maken. Om
07:45 uur vertrekt de bus vanaf de hal, via
Kaiserberg  waar een tussenstop plaatsvindt
naar Essen (waar een boottocht over de
Baldeneysee gemaakt wordt). Hierna zal er
in Essen een lunch genuttigd worden en zal
men het Gruga Park gaan bezoeken. Hierna
vertrekt men weer naar Lochem, waar bij
thuiskomst (18:30 uur) nog een diner genut-
tigd wordt.

De recreantencomissie

Website

Zoals velen al wel weten is De Toekomst
website sinds 25 april niet meer bereik-

baar. Binnenkort komt hier echter weer ver-
andering in. Het nieuwe adres van de toe-
komst website is al bekend. Kijk op:

www.lttcdetoekomst.nl

Volgende maand is hierover meer te lezen in
dit clubblad.
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Deze oproep heeft een wel heel bijzondere reden. De PLUS supermarkt organiseert name-
lijk een grandioze sponsoractie, waarmee onze club geld kan verdienen. Veel geld! En dat

kan op een snelle en eenvoudige manier...

Door uw dagelijkse boodschappen te doen bij PLUS spaart U voor sponsorbiljetten, want bij
elke besteding van � 5,00 aan boodschappen ontvangt U een sponsorbiljet. Deze sponsor-
biljetten kunt U vervolgens inleveren bij onze club en aan het eind van de sponsoractie krijgen wij
hiervoor contant geld uitgekeerd! Elke week wordt de actuele tussenstand in de PLUS super-
markt bekend gemaakt zodat U in een oogopslag kunt zien hoeveel geld wij al gespaard hebben
voor onze club.

U begrijpt dat wij niet achter kunnen blijven bij de andere verenigingen, die ook meedoen aan
deze sponsoractie. En U hoeft niet alleen te sparen, want U kunt ook uw vrienden, familie,
kennissen of buren mee laten sparen voor de sponsorbiljetten. Op deze manier spekt U onze
clubkas nóg sneller! U heeft in elk geval ruim de tijd hiervoor want de PLUS sponsoractie loopt
van maandag 2 september tot en met zaterdag 23 november 2002.

Wij hopen dat u net zo enthousiast bent als wij. Ga dus snel voor uw dagelijkse boodschappen
naar PLUS, spaar de sponsorbiljetten en lever deze elke week in bij onze club.

Uw volle PLUS boodschappentas zorgt voor een volle clubkas!

Veel succes!

Het bestuur

Sponsoractie Plusmarkt
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Radio Achterhoek FM

Op 27 juli, twee dagen voor het jubileumfeest, waren Henk Emsbroek en ondergetekende  te
gast bij radio Achterhoek FM. De rit er heen was al leuk. Op tijd weg want, ze hadden

verteld, dat de  studio werkelijk in een achterhoek was gelegen. Dat viel echter gelukkig mee.
We konden het snel vinden en waren ruim op tijd binnen voor ons interview.

We hadden zelfs nog tijd voor een kopje koffie en waren ook nog  in de gelegenheid om te
acclimatiseren in de nieuwe omgeving van de studio. Mevrouw Simmeling was in de uitzending,
zij zou de interviewer zijn en het wachten was op haar.
Toen zij klaar was met de uitzending, hadden we gelegenheid om kennis te maken en om ons
voor te bereiden op ons interview. Ze had een reeks vragen al op papier gesteld  ter voorberei-
ding op de uitzending. Dit was zeer prettig want ik kon nog lekker even nadenken over de ant-
woorden die ik zou gaan geven. We hebben ook een verdeling gemaakt wie welke vragen zou
gaan beantwoorden. Henk het eerste gedeelte, hij was hier al reeds eerder en is dus een beetje
prof, en het tweede gedeelte zou ik voor mijn rekening nemen.

In de uitzending moesten we goed opletten dat we op het lampje  “on air “ begon te branden. Dit
betekende dat je echt in de uitzending zat. Vanaf dat moment geen gekke of domme dingen
meer zeggen want wie luisterde kon je horen.
Het liep eigenlijk best wel lekker. We hebben beide geprobeerd om onze tafeltennisclub te
promoten en dat is volgens mij aardig gelukt.
We hebben in de uitzending verteld dat we een geweldige club  zijn en dat we iedereen graag
willen uitnodigen om ook lid te worden van onze vereniging.

Zoals altijd,  het was leuk en de tijd was snel om. We keerden terug naar huis en onze gedach-
ten waren al reeds bij het feest dat over twee dagen zou beginnen.

Met vriendelijke groeten
Harry Albers
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Vakgarage Nobel
Eigen bedrijf
Eigenaar: Ad Nobel, 59 jaar jong
Aalsvoort 59 in Lochem

Vakgarage Nobel is bijna 8 jaar in bedrijf in Lochem. Ad woonde en werkte voor die tijd  in
Woerden, waar hij werkeloos werd omdat zijn werkgever de zaak verkocht. Ad ging niet bij de
pakken neerzitten, maar hij keek om zich heen om te zien of er niet ergens anders een plekje
was waar hij voor zich zelf kon beginnen.

Zijn dochter woonde al in Lochem en Ad vond het wel aardig om dichter bij zijn dochter in de
buurt te wonen. Zijn dochter attendeerde hem op het plekje in Aalsvoort om een eigen zaak te
kunnen starten. Dit was dan het begin van vakgarage Nobel.

Dit bedrijf voert hij samen met zijn twee zonen Ruben en Peter, respectievelijk 26 jaar en 17 jaar
oud. Ook heeft hij een monteur in vaste dienst. Dat is Renee, hij is 22 jaar en komt uit Deventer.

Vakgarage Nobel is een universele garage. Dit betekent dat ze in alle markten thuis zijn. Ook
voor een APK keuring kun je er  terecht. En, natuurlijk ook voor de aanschaf van een nieuwe of
een goede gebruikte auto.

Is je auto smerig dan heeft Ad een mooie oplossing. Zijn wasstraat is perfect. In anderhalve
minuut is je auto weer prima schoon. En omdat het zo snel gaat hoef je nooit lang te wachten op
je beurt.

Vakgarage Nobel heeft plannen om in de toekomst te gaan verbouwen. De werkplaats en de
showroom zullen onder handen worden genomen. Het wordt vast en zeker erg mooi en functio-
neel. Als het klaar is komen we kijken.

Vakgarage Nobel is ook lid van de BOVAG wat een goede service garandeerd.

Een adverteerder in de schijnwerper.
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Jeugdhoek

De vakantie is weer voorbij en het normale dagelijks leven is weer begonnen of moet voor
sommige bijna beginnen. Dat betekent dat er weer naar school moet worden gegaan, maar

ook dat het tafeltennisseizoen weer begonnen is.
De meeste kinderen zijn alweer druk aan het oefenen voor de competitie die half september
begint. Andere kinderen spelen dit jaar geen competitie, omdat ze te druk zijn of nog even willen
oefenen. Al met al heeft iedereen dus weer genoeg op het programma staan!!!

Ook de jeugdcommissie heeft vakantie gehad, en daarom is er nog weinig te melden.
Het is misschien wel leuk om te melden dat we een nieuwe jeugdtrainer hebben. Dit is Esther
Wissink, en ik heb al gezien dat ze er alles aan doet om de training hartstikke leuk te maken. Als
het goed is, hebben jullie over de trainingen voldoende informatie gekregen.

Ook kun je binnenkort een schema verwachten, waarin staat wanneer je competitie moet spe-
len en wie je bij deze wedstrijden coacht. Het meest waarschijnlijke is, dat de meeste teams
steeds wisselende coaches zal krijgen, omdat er weinig mensen zijn die iedere zaterdag willen
coachen. Verder zullen hier een aantal regels in staan waar je je tijdens de competitie aan zult
moeten houden. Wanneer het schema komt is nog niet duidelijk, dit is namelijk afhankelijk van
de NTTB. We zullen er voor proberen te zorgen dat dit voor de competitie in de bus ligt.

Voor de nieuwe jeugdleden, maar ook voor de oude jeugdleden staat hieronder beschreven wat
zoal de taken van de jeugdcommissie zijn.

Wat doet de jeugdcommissie?
De jeugdcommissie verzorgt allerlei leuke activiteiten voor jullie die wel of niet met tafeltennis te
maken hebben. Zo organiseren wij bijvoorbeeld een jeugdkamp, een filmavond, een loop-a-thon
maar ook enkele tafeltennistoernooien.
Naast deze zaken houdt de jeugdcommissie zich ook bezig met zaken omtrent de competitie,
bijvoorbeeld het vervoer naar wedstrijden of het zoeken naar een goede coach.  Ook kan ieder
jeugdlid met problemen of ideeen naar ons toestappen en wij zullen dan proberen dit op te
lossen of er iets mee te doen.

Wie is de jeugdcommissie?
De jeugdcommissie bestaat uit 6 personen, namelijk:
· Albert ten Hoopen · Jaantje Fleming · Johannes Osterloh
· Richard Otten · Ellen Simmelink · Wim Voelman

Waar vind ik de jeugdcommissie?
Tijdens de jeugdtrainingen zijn er meestal wel een of twee jeugdcommissieleden aanwezig, om
vragen te beantwoorden of je te helpen bij problemen.
Ook tijdens de competitie bij thuiswedstrijden zijn er meestal wel enkele in de hal te vinden.
Mocht je nu iets hebben wat echt niet kan wachten, dan mag je altijd iemand bellen. De telefoon-
nummers staan in het midden van het clubblad.

Volgende maand zullen we wat vertellen over de activiteiten die jullie te wachten staan!!

Namens de jeugdcommissie,
Ellen Simmelink
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Mirko is al jaren bezig met het digitaliseren van algemene informatie welke te maken heeft
met L.T.T.C. De Toekomst. Al deze informatie wordt de komende maand op een CD-rom

gezet. Deze CD-rom is op 29 juni 2002 officieel uitgereikt aan Jan en Iet Wissink, op de receptie
naar aanleiding van het 50-jarig bestaan van onze vereniging.

Op deze CD-rom staat onder andere:
- Ruim 275 clubbladen (vanaf 1973 t/m 2002)
- Ruim 500 krantenknipsels (vanaf 1948 t/m 2002)
- Duizenden foto’s
- 5 jubileum uitgaven
- Nieuwsbrieven en affiches
- Tafeltennisafbeeldingen,tafeltennis- postzegelafbeeldingen
- Interviews welke op de radio zijn geweest
- Videofilms
- De Toekomst website zoals deze er in 1999 (bij aanvang) uitzag
- Twee tafeltennisspellen
- Gratis programmatuur om één en ander te kunnen bekijken

De minimale systeemeisen om dit op de pc te kunnen zien zijn:
- Een Windows (95, 98, NT, 2000, ME, XP) besturingssysteem
- Een CD-rom speler of DVD-speler voor de pc

Iedereen die interesse heeft kan zich nog steeds inschrijven om in aanmerking te komen voor
deze CD-rom. De kosten bedragen •  10,00 (10 euro).
Een gedeelte hiervan zijn de kosten om deze cd te fabriceren (inclusief cd-hoesjes). Het restant-
bedrag zal ten goede komen aan de redactiekas, om zodoende het reguliere clubblad kosten-
dekkend te maken/houden.
Een inschrijfformulier hangt in de hal (bij binnenkomst van de hal aan de rechterzijde). Men kan
ook onderstaand inschrijfformulier toezenden naar: Tafeltennisvereniging L.T.T.C. De Toekomst
Koedijk 64, 7241 CL Lochem onder vermelding van Jubileum CD.

De jubileumcommissie

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Graag kom ik in aanmerking voor de Jubileum CD-rom

Naam: _______________________________________________________

Adres: _______________________________________________________

Postcode en Woonplaats: ______________________________________

Telefoon: ____________________________________________________

(woont u buiten Lochem, dan wordt met u overlegt hoe u de CD-rom wenst te ontvangen (dit in
verband met eventueel bijkomende portokosten))

Jubileum cd-rom
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De juiste oplossing van de puzzel uit meinummer was: Je bent welkom op het jubileumfeest
op 29 juni. De prijs (een exemplaar van de jubileum-cd) is gewonnen door Geert Zeelte. De

eindejaarsprijs (een dinerbon voor twee personen bij Chun Lin) is op de feestavond bekend
gemaakt en is gegaan naar Marcel Theunissen. Marcel heeft samen met Annie Groot Lipman
elke maand trouw meegedaan aan de puzzel, echter: Annie heeft éénmaal een foute oplossing
ingeleverd, waardoor zij afviel voor de eindejaarsprijs.

Het thema van de maand laat zich niet moeilijk  te raden. Lochem
en diverse andere plaatsen zijn getroffen door flinke plensbuien
waar menigeen natte voeten en kelders aan over heeft gehouden.
Los de puzzel op en probeer het droog te houden.

De redactie

WATEROVERLAST
REGEN
DWEIL
SPOELEN
BRANDWEER
POMPEN
POLITIE
ZANDZAK
SCHADE
VERZEKERING
AUTO
COBERCO
APPARTEMENTEN
RIJSSEN
LOCHEM
EMMERS
WATER
ONWEER
STORM
WEG
‘T NIEUWS
KRANT
CLAIMS
VERZEKEREN
NOODWEER
STROOM
NAT  BOOS  RAMP
GOOT
NEVEL

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

De puzzelhoek

INLEVEREN UITERLIJK 28 SEPTEMBER IN DE COPYBUS!!!

Oplossing septembernummer :

Naam:

Tel. nummer:
t.a.v. de redactie
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Woensdag 19.00 uur – 20.00 uur
Vrijdag 19.00 uur – 20.00 uur

Guus Schutte
Jos Goossens
Nicky Grootjans
Siebe Fettelaar
Coline Rhebergen
Merle Rhebergen
Arie Goossens
Freek Janssen

Jeugdtraining

Dinsdag 18.30 uur – 19.30uur
Donderdag 18.30 uur – 19.30 uur

Bram Ebskamp
Max  Ebskamp
Guido van Zwieten
Jochem Beijer
Marten Knot
Christiaan van der Molen

De vakantie zit er weer voor op en dat betekent dat de tafeltennistrainingen
al weer zijn begonnen (20 augustus jongstleden). We zijn heel erg blij dat we het komende

seizoen weer kunnen beschikken over 2 jeugdtrainers.
Esther Wissink komt Ben Wijnhoud versterken. Esther is een gediplomeerde tafeltennistrain-
ster. Voorheen heeft ze bij Flits (Zwolle) training gegeven.

De groepenindeling ziet er als volgt uit:

Op woensdag zal de training beurtelings verzorgd worden door Esther Wissink en Bennie Wijn-
houd. Op vrijdag door Esther Wissink. Esther Wissink is voor jullie degene waarop jullie je af
moeten melden voor een training. Haar telefoonnummer is 491310.
Ook voor alle andere vragen over trainingen kun je bij haar terecht. Dit geldt ook voor jullie
ouders/verzorgers.

Wanneer je in een andere groep wilt worden ingedeeld dan contact opnemen met:

Albert ten Hoopen
 telefoon  254982
Email:  atenhoopen@hetnet.nl

Bij voorbaat dank voor jullie medewerking.

Namens de jeugdcommissie,

Albert ten Hoopen
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“Toekomst Moppers”

Rond sluitingstijd staat een agent bij een
café te wachten om te zien of hij nog wat

mensen kan bekeuren, die met een slok te-
veel op achter het stuur willen kruipen. Op
een gegeven moment strompelt een vent de
kroeg uit, struikelt over de drempel, zwalkt wat
rond over de parkeerplaats, probeert zijn
sleutel op 5 verschillende auto's uit voor hij
zijn eigen auto gevonden heeft en is nog ze-
ker 10 minuten bezig om zijn sleutel in het
contactslot te krijgen. Alle overige bezoekers
zijn intussen al lang vertrokken. Eindelijk lukt
het hem de auto te starten en hij wil wegrij-
den. De agent laat de bestuurder stoppen en
laat hem een blaastest ondergaan. Zelfs na
meerdere pogingen geeft het apparaat 0,0
promille aan. De agent vraagt verbaasd aan
de man hoe dat mogelijk is, waarop de man
antwoordt: "Vanavond was ik Bram."
Agent: "Bram?"
"Ja, Bewust Rijdende Afleidings Manoeu-
vre...!"

Er is een bruiloft, waarbij een boer is uitgeno-
digd. De boer komt binnen en geeft de bruid
een hand en knijpt in haar ene borst. De boer
loopt verder.
De bruid denkt: “Wat is dat nou weer, ik zal
het hem straks vragen.”
Na wat gedronken en gegeten te hebben gaat
de boer weer weg.
Geeft de bruid een hand en zegt bedankt, en
knijpt dan in haar andere borst.
De bruid vraagt aan de boer: “Waarom doet
u dat?”
Nou zegt de boer: “Er is een tied van komen
en een tied van gaan.”

Een dom blondje wil nieuwe schoenen ko-
pen. Zegt die verkoper: “De eerste week zul-
len ze nog wel wat knellen mevrouwtje.” Zegt
dat IQ-wonder: “Ooh, in dat geval laat ik ze
nog even hier staan, dan kom ik volgende
week wel terug.

Een lerares lager onderwijs start op een
nieuwe basisschool in  Rotterdam. En op de
eerste dag probeert ze een goede indruk na
te laten op de kinderen, dus begint ze over
voetbal, vertellende dat ze een Feyenoord-
fan is. Ze vraagt de leerlingen hun hand op te
steken  als ze ook Feyenoord-supporter zijn.
En ja hoor, alle handjes massaal de lucht in,
...behalve eentje...
Dus de lerares vraagt: “Waarom steek jij je
hand niet op?”
Jantje antwoordt: “Omdat ik geen Feyenoord-
supporter ben.” De lerares helemaal verbou-
wereerd, bijna in shock, vraagt dan op ge-
mene toon: “En van wie mag jij dan wel sup-
porter zijn?”
Jantje: “Ik ben een Ajax-fan en ben er TROTS
op!” De lerares kon haar oren niet geloven
en vroeg hoe het kwam dat  hij Ajax-fan was.
De kleine: “Omdat mijn moeder en vader
Ajax-supporters zijn, dus ben ik dat automa-
tisch ook.”
De lerares, die duidelijk geïrriteerd is, zegt:
“Maar dat is toch geen REDEN om Ajax-fan
te zijn? Je hoeft toch niet altijd zoals je moe-
der of je vader te zijn. Want stel dat je moe-
der een hoer is en je vader  een
verdwaalde homo, wat zou jij dan opeens
zijn?!”
De kleine droog met een fijn lachje: “Ja, dan
zou ik  Feyenoord-supporter zijn.”

Na een voetbalwedstrijd, loopt de voetballer
naar de scheids en vraagt: “Heb je even 5
seconden?” Scheids: “5 seconden wel ja.”
Voetballer: “Vertel me nu maar alles wat je
van voetbal weet!”

Jantje gaat voor het eerst naar een voetbal-
wedstrijd samen met zijn pa. Na een tijdje
vraagt ie aan zijn pa: “Waarom schelden alle
spelers op die supporter?” Pa: “Omdat ie een
bierflesje naar de scheids gooide.“
“Maar dat was nie eens raak.”
“Nee, daarom schelden ze ook.”
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Wijsheden

- Ik snoof ooit Coke, maar de ijsblokjes blokkeerden mijn nesgaten.

- Bedenk steeds dat je uniek bent, zoals iedereen.

- 24 uur in een dag, 24 bierflesjes in een krat, toeval?

- Het is niet leuk om een jaar ouder te worden, maar het is nog altijd beter dan het alternatief.

- Sla nooit een man met een bril. Sla hem met je vuist, dat komt harder aan.

- Als ik de dood overleef, overleef ik waarschijnlijk alles.

- Ik mis mijn ex nog steeds, maar het is er niet meer zo ver naast.

- Als je ouders geen kinderen konden krijgen, dan jij waarschijnlijk ook niet.

- Ik steun openbaar onderweis.

- Maak me niet kwaad, ik heb niet veel plaats meer om het lijk te verbergen.

- Kritiek is nog niet half zo efficiënt als sabotage.

- En op de achtste dag zei God: "OK, Murphy, nu is het jouw beurt."

- Ik kna 300 woodren pre mniuut tpynen.

- Maak je geen zorgen over dement worden, je zal het toch niet beseffen.

- Iemands recht om te roken stopt daar, waar het gezicht van iemand anders begint.

- Mijn dokter zei me te stoppen met die dineetjes voor vier, tenzij er drie andere mensen bij
  waren.

- Lees goed na je geen woorden overgeslagen hebt.

- Je dorp heeft gebeld. Ze willen hun idioot terug.

- Als alles goed gaat, heb je waarschijnlijk iets over het hoofd gezien.
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De twee kanten van...

Naam : Esther Wissink
Roepnaam : Esther
Adres : Vosheuvelweg 22
Postcode : 7261 PD
Geboortedatum : 25-10-1967

Lid sinds : ik denk ongeveer 1980, in ieder geval al een hele tijd
Familie : 3 kinderen, 5, 3 en 2 jaar.
Huisdieren : koeien, poes, muizen, uilen, vleermuizen, konijnen en

  fazanten
Speelklasse : vierde klasse
Traning per week : 1 avondje per week
Lekkerst eten : ‘frans’eten
Niet te eten : aardappels en sla, dat vind ik echt vies!!!!
Opleiding : HBO Jeugdwelzijnswerk, HEAO economisch juridisch,

  HBO
Leeftijd : 34
Schoenmaat : 40
Voorkeursdrank : een glas wijn en jagermeister
Afkeursdrank : ouwe vieuw……..yak……
Kijkt vaak naar : het journaal
Kijkt nooit naar : al die ruimte films, o,ja.. Star trek enzo… afschuwelijk
Burgelijke stand : alleenstaand
Mooiste lied : moeilijke vraag, dat zijn er erg veel, Ilze de Lange, ik

  draai veel muziek
Minst mooiste lied : al die opera
Favorite speler : Siebe Fettelaar
Favorite speelster : Coline Rhebergen
De wereld over 100 jaar : nog steeds tramalant, ben ik er niet meer, maar nog

  steeds wel leuk
Mogen me wakker maken… : voor helemaal niks, laat mij maar lekker slapen!!
Hobby’s : muziek, tafeltennis en buiten leven
Favoriete voetbalclub : Feyenoord
Ambitie’s prive : gelukkig blijven
Ambitie’s bij tafeltennis : jeugd en recreanten trainingen leuk houden/ geven
Beste uitgaansplek : in mijn achtertuin met muziek en een borreltje
Slechtste uitgaansplek : ik vermaak me snel dus die heb ik niet, of  ken ik niet
Mening over de Toekomst : het gaat hier goed, maar de grote uitdaging is om dat

  zo te houden, op het goeie niveau blijven
Wijze raad : iedereen moet wat meer van het leven genieten!!!
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Volgende maand verwacht...

n Verslag van het uitstapje naar Duitsland.

n Verslag van de jeugdmeerkamp.

n Jaarbeurs van het Oosten

n Aankondiging jubileumtoernooi

n De competitie-indeling

n Tussenstand actie plusmarkt

n Wellicht staat uw stukje in het volgende clubblad?




	Redactioneel
	Gegevens
	Inhoud
	Van het bestuur
	Agenda (September)
	Agenda (Oktober)
	Heuksken van Hendrik Jan
	Wist u dat...
	Special Olympics
	Games tot 11 punten
	Serviceregel
	Oldtimers toernooi
	Mededeling
	Tafeltennis-poëzie
	Definitieve team-indeling
	Uitstapje A.L.T.C. naar het Dolfinarium
	Vervolg dolfinarium

	Fitness
	Bestuurs- en commissieleden
	Jarigen
	Ledenmutaties
	Het barrooster
	Studenten-Kamp.
	Jubileumhanddoeken
	Reisje Duitsland
	Website
	Sponsoractie Plusmarkt
	Radio Achterhoek FM
	Een adverteerder in de schijnwerper.
	Jeugdhoek
	Jubileum cd-rom
	De puzzelhoek
	Jeugdtraining
	“Toekomst Moppers”
	Wijsheden
	De twee kanten van...
	Volgende maand verwacht...

