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Gegevens

Plantje kopen?

Nootjes bij de borrel?

Kraan lek?

Barbecue?

Computer stuk?

Informeer eerst bij onze
adverteerders!

Hierbij ontvangen jullie de oktober uitgave
van de Mepper. Uiteraard zijn we weer

gelukkig dat de tijdslimiet niet is overschre-
den.

Het kost echter wel de nodige zweetdruppels
en veelvuldig gaan de gedachten door mijn
hoofd dat het prettig zou zijn dat meerdere
leden een bijdrage zouden willen leveren bij
het tot stand komen van het clubblad.
Ik wil dan ook een oproep doen, om leden te
stimuleren eens te komen praten, voor een
taak(je) bij de redactie.  Het gezegde dat vele
handen licht werk maken is nog steeds van
toepassing.

Van Jochem Veldmaat ontving de redactie een
brief. In deze brief heeft Jochem gemeld dat
hij zijn redactiewerkzaamheden wil beëindi-
gen. Jochem had reeds door laten scheme-
ren te willen stoppen, maar dat is dan nu de-
finitief geworden.
De redactie wil Jochem bij deze bedanken
voor de goede taken die hij in het belang voor
de redactievan  onze vereniging heeft verricht.

In het Gelders Dagblad konden we lezen dat
de landelijke teams met dikke cijfers in de
competitie zijn gestart. We hopen dat het
eerste team dezelfde resultaten zal blijven
behalen. Uiteindelijk hopen we dat het eerste
team een plek kan verwerven in de eredevisie,
maar zo ver zijn we nog niet, maar de hoop
is er wel.

De redactie wil de leden bij deze graag sti-
muleren om  de spelers te steunen met hun
aanwezigheid tijdens de wedstrijden

Met de hartelijke groeten
van de redactie
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Inhoud

De brief van het bestuur is deze maand
vanwege de omvang van de tekst ver-

plaatst naar pagina 12.

Op 22 okt. a.s. is er een informatie-
avond voor de nieuwe bewoners van Lochem
in het gemeentehuis. Albert Enterman, Chris
Wenneker en Henk Emsbroek zullen aanwe-
zig zijn van LTTC namens onze vereniging.

De subsidie van de gemeente Lochem
is weer toegekend. Het subsidiebedrag zal in
de komende jaren substantieel worden ver-
minderd.

De jaarbeurs van het Oosten is al weer
geweest. Dit jaar was er geen stand van
LTTC en ALTC. De andere werkzaamheden
zijn wederom toegekend en uitgevoerd door
leden van onze vereniging.

De algemene ledenvergadering zal dit jaar op
27 november worden gehouden.  Om 20.00
uur wordt u verwacht in eetcafe Scholten aan
de klein markt in Lochem.

 De opgaveformulieren voor het OTC-
toernooi en het toernooi voor de vierde/vijfde
en zesde klassers liggen klaar. Zorg er voor
je tijdig aan te melden. Dit maakt het eenvou-
diger voor de mensen die de toernooien voor
willen bereiden.

Claske is inmiddels ontslagen uit het
ziekenhuis. Helaas loopt nog niet alles naar
wens. Wij wensen haar, en zeker ook Piet,
veel sterkte in de komende tijd en we hopen
Claske spoedig weer terug te zien in betere
gezondheid.

Resteren nog de vriendelijke groeten

Auteur
Harry Albers
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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
di 08 oktober Informatieavond nieuwe bewoners Lochem
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
,, G..S.V.A. (Gehandicapten Sport Vereniging

                                      Amersfoort & omstr.) te Amersfoort 10.00 uur

zo 13 oktober OTC Toernooi bij T.T.V. Branderstad Schiedam
di 15 oktober Sluitingsdatum inschrijving vriendjestoernooi

,, Sluitingsdatum inschrijving uitje Lady’s Fun

za 19 oktober Vriendjestoernooi voor de jeugd 10.00 uur
,, Dames Torenstad 2  - De Toekomst 1 16.00 uur
,, V.A.S. (Vereniging voor Aangepaste Sporten)

BRENG  tafeltennistoernooi te Beltrum 10.00 uur

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

di 22 oktober Informatieavond nieuwe inwoners te Lochem (Gemeentehuis)
waarbij L.T.T.C. De Toekomst vertegenwoordigd is.

23/27 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
,, OCT Toernooi bij Gispen Culemborg

De agenda van de maand november kunt u vinden op de volgende pagina

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
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Agenda  november

November 2002

za 02 november Heren Avanti 1 - De Toekomst 1 15.00 uur
Heren De Toekomst 2 - TVO 1 14.00 uur
Dames De Toekomst 1 - GTTC Groningen 2 14.00 uur

zo 03 november Nat. Meerkampen, senioren 1e ronde
,, OCT toernooi Shot te Soest
,, Dag van het talent van de NTTB.
,, Nationale meerkampen eerste ronde.
,, OCT toernooi Shot te Soest

za 09 november Heren De Toekomst 1 - Torenstad 1 14.00 uur
,, Heren REGA 1 - De Toekomst 2 17.00 uur
,, Dames GTTC Groningen 3 - De Toekomst 1 17.15 uur
,, Dagje uit Lady’s Fun 11.30 uur

zo 10 november Toernooi 4, 5 & 6 kl. I.v.m. 50J. jubileum
,, Nat. B-Meerkampen, Senioren kwart finales
,, OCT toernooi Twenty-One Up te Rotterdam

za 16 november Heren Bergeyk 1 - De Toekomst 1 14.00 uur
,, Heren De Toekomst 2 - Flits 1 14.00 uur
,, Dames De Toekomst 1 - SVE 1 14.00 uur
,, C-jeugdranglijsttoernooi, Heel
,, C-jeugdranglijsttoernooi, Berkel & Rodenrijs

zo 17 november A-jeugdranglijsttoernooi, Berkel & Rodenrijs
,, OCT toernooi SVE te Utrecht

za 23 november Heren Pecos 1 - De Toekomst 1 17.00 uur
,, Heren De Toekomst 2 - De Veluwe 2 14.00 uur

zo 24 november OCT toernooi TOGB te Berkel & Rodenrijs

wo 27 november Algemene Ledenvergadering, aanvang 20.00 uur, café Scholten

28/30 november 4-Landen pupillen toernooi (jeugd)

za 30 november Heren De Toekomst 1 - Schenker/SKF 1 14.00 uur
,, Heren HUTAF 1 - De Toekomst 2 15.00 uur
,, Dames Swift 1 - De Toekomst 1 17.00 uur
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Heuksken van Hendrik Jan

De kop is der weer af. En wie heb ut hier
natuurluk neet oaver hanen slachten of

eets dergeluks, nee gewoon oaver
taofeltennissen. De eerste wedstried mossen
wie thuus speullen.  Neet dat  ut thuusveurdeel
noe meteen extra punten op levert, mor toch,
as de hele kantine as een man achter oe geet
stoan dan dut oe dat wal wat. Met 9-1 winnen
is dan ok op zien minst een goede start te
neumen. Wie waren in zo’n euforische stem-
ming dat ze dachten dat wie an de amfeta-
mine zaten.  Mor geleuf H.J. mor wie heb der
gin enkele pille veur hoeven slikken.

Ut is trouwens wal wat dat hele pillen gedoe.
Vrogger toen wiele nog noar de disco gingen
hadden wiele de dinge helemoale neet
neudig. Wie gingen ok redeluk bietieds weg
en kwammen ok meestal redeluk op tiet weer.
Tegenwoordig goat ze pas tegen een uur of
twaalven weg en met lechte word’n, en dan
proat ik oaver de winterdag , komt ze een kere
weer thuus.

Ik sprokke laatst een goede kennis van mien
en den zit in Reurle op ut voetballen. “H.J.”
zeg e tegen mien. “H.J. ik snappe der
helemoale niks meer van.

Ik heb van die jongens in ut voetbalteam zit-
ten, die begint zaterdag saovunds al bie tieds
te zoepen, kom ze den anderen margen te-
gen een uur of zesse helemoale bezoppen
en stoned in bedde en um tien uur staot ze
op ut voetbalveld .  As de wedstried is af e
lopen  goat ze gauw effen onder een douche
en een kwarteer later zit ze alweer an ut
schap.  Onveurstelbaar  dat ze dat vol kunt
hollen De jongens  zeet zundags de kame-
len deur de dorpsstraote lopen, zo
hoteldebotel dat ze bunt”.

Noe effen terugge naor ut taofeltennissen, wie
mossen dus thuus en wal tegen de Lieverd-
jes. Noa eerst  met Joop bie e proat te heb-
ben, wie had’n mekare toch een klein half jaor
neet e zene, mos Joop meteen an de bak.
Ie konnen zeen dat e nog een betjen trainings-
achterstand had want arg soepeltjes ging ut
allemoale neet. He verloor de eerste westried
dan ok en wie stonden metene tegen een
achterstand an te hikken.
Hiernoa mos Reint, den had ok een paar
moand nauweluks e speult mor ie konden der
nog weinig an zien. He won eenvoudig  en de
stand was weer in evenwicht.
Toen mos H.J. an de bak en waarachtig ut
leep allemoale vrij goed. Gemakkeluk  in twee
e won’n. Ut dubbel ging iets moeilukker mor
Joop en H.J. wissen de score toch an onze
kante te hollen.
Reint had in zien tweede partij nog effen een
moeiluk moment. Op een gegeven moment
stond e met 18-3 veur um vervolgens de
wedstried  met 21-19 te winnen. Hoe kuj een
tegenstander better demotiveren as op zo’n
manier, grote klasse.

De volgende wedstried mot wiele noar de
Brug. Eindeluk treffen wiele dan onze vriend-
jes weer. Ik kan bienao neet wachten  um  der
tegen te goan speullen. Ie heurt in ut volgende
heuksken of ut goed is e goane.

Groeten van iederene uut Reurle,
die jullie kent.
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Wist u dat...

Bep van Toos de wist u datjes meestal meteen op diskette zet, omdat dat zo makkelijk is
voor de redactie.
dit deze keer niet kan omdat Bep de diskette nog niet weer terug heeft.
het nu dus extra typewerk is voor één van de redactieleden.

we met de recreanten een dagje uit zijn geweest met de bus naar Essen.
we daar rond mochten lopen in een heel groot park, maar dat je daar ook met een treintje
rond kon.
wij -Gerda, Hennie, Gerrie, Toos en Bep- dat toen gedaan hebben.
het wel erg bekrompen zat in dat treintje.
we allemaal met de knieën tegen elkaar zaten.
Hennie er lang over heeft gedaan om hier weer helemaal van te herstellen.
hij pas de volgende dag weer de oude was en Gerrie dus ’s avonds ook niet veel aan Hennie
heeft gehad.

hier een goed verzorgd dagje uit was, waar iedereen zeer van heeft genoten.
Recreantencommissie nogmaals; BEDANKT!!

Alwin afgelopen zaterdag een tandemsprong aan een parachute zou maken.
deze helaas niet doorging. Alwin hier erg teleurgesteld over was.
het een feit is dat hij nu nog de sprong te goed heeft.

Bep laatst gegrepen was door de griep.
het dan ook maar goed is dat een mens maar 2 gaten heeft waar voedselresten uit kunnen
komen, omdat je anders helemaal niet meer zou weten wat je het eerst of het laatst moet
doen.
Toos opmerkte dat zo iets wel eens goed was voor Bep, omdat ze dan van binnen weer
eens helemaal goed schoon zou zijn geworden.

TOT DE VOLGENDE MAAND!!!

GROETJES VAN BEP EN TOOS

•

•
•

•
•

•
•
•
•
•

•

•
•
•

•
•
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Reisje naar Duitsland (Essen)

in het kader van het vijftigjarige jubileum van
onze tafeltennisvereniging is de  recreanten-

groep  samen op reis geweest. Nadat een
aantal reisdoelen in stemming waren ge-
bracht werd er uiteindelijk voor gekozen om
samen een reisje naar Essen in Duitsland te
maken.
Na een lange periode van voorbereiding stond
op zondag  1 sept. 2002 de bus voor de hal
en een van de deelnemers heeft de redactie
laten weten wat ze van deze dag  gevonden
heeft. Lienke haar verhaal volgt hieronder.

Ik ga jullie vertellen van het reisje  naar
Essen in Duitsland waar de recreanten naar
toe zijn geweest. We moesten om kwart voor
acht bij de hal zijn en de bus zou om acht uur
vertrekken. Bijna iedereen was op tijd, we
moesten alleen nog wachten op Hans van de
Lande en zijn vrouw, maar toen die waren ge-
arriveerd zijn we toch redelijk op tijd vertrok-
ken.

Het weer was wel wat somber, maar de stem-
ming was opperbest. Jan Wissink was be-
zorgd en vroeg, hep ie de broodjes wal bie
oe? Want, als Jan op reis gaat dan lust hij
wel een lekker broodje. Eet smakelijk Jan.

Toen we de grens over waren, was iedereen
goed wakker en er werd veel en gezellig ge-
kletst. We zouden na aankomst eerst koffie
gaan drinken bij de dierentuin maar de deur
zat op slot en we konden er dus niet in. Jam-
mer!!
Ietje vroeg iedereen of een dringende sani-
taire stop noodzakelijk was?  Toen hebben
we besloten om koffie te gaan drinken op de
boot. We kwamen mooi op tijd aan bij de boot
en de zon brak ook nog mooi door.

Eenmaal op de boot kregen we Kaffee und
Kuchen. En dat wilde best wel smaken.
De reis verliep verder spoedig, de zon
brandde er best op los op onze huid, prach-
tig weer dus.

Aan het einde van de bootreis zijn we gaan
lunchen in een  restaurant. Het zag er prima
uit en het smaakte voortreffelijk.

Toen iedereen was uitgegeten zijn we vertrok-
ken naar het Krugapark. Sommigen dachten
nog een familiebezoek af te kunnen leggen,
maar helaas waren er geen apen te zien in
het park.
Het weer bleef steeds prachtig en in het park
was van alles te doen. Er werd gevoetbald
gezongen en gedanst. Er was een
rollerskatebaan een een vogelfauna, een trein-
tje waarmee je het park rond kon rijden en
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Reisje naar Duitsland (Vervolg)

Kwart over vier moesten we bij de bus zijn.
Mieke van de Lande was verdwaald, maar na
een zoektocht van een aantal van ons kon-
den we haar gelukkig weer op tijd bij de bus
afleveren.

Op tijd vertrokken we uit Essen en reden te-
rug naar Lochem naar de tafeltennishal van
de Toekomst, waar ons nog een prettige ver-
rassing stond te wachten.
In de hal was een prachtig chinees buffet
klaargemaakt met alles er op en er aan. Alles
smaakte zo lekker dat bijna alles is opgegaan.

De laatste indrukken van deze dag werden
nog uitgewisseld en daarna ging iedereen
moe en voldaan naar huis.

Ik vind dat de recreantencommissie het uit-
stapje perfect heeft georganiseerd. Het was
erg leuk en gezellig en ik wil Chris, Ietje, Henk
en  Liesbeth van harte bedanken voor alle
moeite. Zo’n uitstapje is zeker voor herhaling
vatbaar.

Groeten van de  auteur
Lienke Freriks

nog veel meer om op te kunnen noemen.

We hebben nog lekker een terrasje gepakt
en ik wil Benny nog even bedanken voor de
tractatie.
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Van het bestuur

Terwijl ik dit schrijf is het alweer half sep-
tember,  de scholen weer begonnen en

de competitie is ook van start gegaan. Nu de
duisternis weer vroeger invalt en het ‘s avonds
sneller afkoelt buiten, zoekt iedereen de ge-
zelligheid op binnenshuis maar ook bij de
sportvereniging. Trainingen zijn voor zowel de
competie spelers en jeugd als ook voor de
recreanten opnieuw begonnen. De deelname
en de trainings mogelijkheden waren voor de
vakantie een item waar veel over gesproken
is en de TC heeft duidelijke wijzigingen in de
aanpak aangebracht en zo te zien met suc-
ces, want het is weer ouderwets druk. Ook
de recreanten hebben de kans gegrepen om
hun conditie en techniek bij te werken  want
op de woensdag avond is het een drukte van
jewelste en er staat al geruime tijd een grote
luchtdroger om al het zweet af te voeren
omdat anders de nieuwe vloer krom trekt.
Terwijl U dit leest staat U er waarschijnlijk niet
bij stil dat dit al weer de tweede Mepper is in
dit nieuwe seizoen en dat is niet zo vanzelf
sprekend omdat de redactie ook grote ver-
anderingen heeft ondergaan met ingang van
het nieuwe seizoen. De juiste teamgeest bij
de redactie van zowel de zichtbare leden als
de medewerkers achter de schermen heb-
ben de overgang naadloos laten verlopen, het
bestuur heeft dan ook grote waardering voor
hun inzet en is zeer tevreden met het gele-
verde product.Landelijk hebben ”deToekomst”
1, dames en heren ook alweer duidelijk laten
zien dat ze er weer bijzijn dit najaar. Wie weet
gebeuren er nog mooie dingen deze helft van
de competitie, dat zou een mooie afsluiting
van een heel bijzonder (jubileum) jaar zijn. Er
is dit jaar veel werk verzet om alles goed te
laten verlopen, en dat is voornamelijk te dan-
ken aan de inzet van de vele vrijwilligers, le-
den en niet leden.
De festiviteiten zijn bijna voorbij en velen heb-
ben even de tijd nodig om bij te tanken voor
zover zij dit in de vakantie al niet hebben ge-
daan. Er is echter een blijvende werkdruk op
de mensen die in de verschillende commis-
sies zitten om er voor te zorgen dat alles zo

blijft gaan zoals wij dat graag willen. Vaak
werkt men op het randje van de capaciteit
omdat het nog steeds moeilijk is voldoende
mensen in de commissies te krijgen om op
de gewenste sterkte te blijven, je ziet dan ook
regelmatig dezelfde mensen die deel uitma-
ken van verschillende commissies. Het be-
stuur is zich zeer bewust van dit probleem
en is al geruime tijd bezig om oplossingen te
bedenken. Bij een grote dynamische club
zoals de onze, zijn en blijven wij afhankelijk
van vrijwilligers om alles draaiende te hou-
den, dit geld voor het bestuur, de redaktie, de
vele commissies maar ook voor de bar-dien-
sten, rijden met de jeugd, het schoonmaken
van de hal, onderhoud gebouwen en appara-
tuur, enz. enz. Van vele andere verenigingen
weten wij dat zij hun leden soms verplichten
tot het verrichten van taken. Wij als bestuur
vinden dit geen sympatieke maatregelen en
willen dit ook graag voorkomen bij onze club,
maar dan zal er wel wat moeten veranderen
aan de bereidheid van een aantal leden om
werkzaamheden te verrichten voor de vere-
niging. Bedenk wel, vele handen maken licht
werk. Ik hoop dan ook van harte dat dit stukje
enige (positieve) reacties oplevert. En als U
gevraagd word om iets te doen voor de club
denk hierover dan eerst goed na en zeg niet
meteen nee. Tot besluit nog het volgende, in
voorgaande Meppers las U het stukje “van de
bestuurstafel” geschreven door onze secre-
taresse Claske Harmsen. Op dit moment is
Claske echter door ziekte gedwongen het
even kalm aan te doen. Gelukkig gaat het nu
beter met haar, nadat ze in het ziekenhuis
behandeld is. Het kan echter nog wel even
duren voordat zij zich weer met volle over-
gave op het bestuurs werk kan storten. Wij
wensen Claske bij deze van harte beterschap
toe. Met de wens dat dit nieuwe seizoen voor
ons allemaal sportief en succesvol, maar
vooral ook met heel veel plezier en in goede
gezondheid verder gaat wil ik nu afsluiten.

Namens het bestuur,
Albert Enterman
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Dutch Open tafeltennis 2002

Primeur in oktober 2002
De Nederlandse Tafeltennisbond (NTTB) en de Nederlandse Badminton Bond (NBB) organise-
ren hun internationale toernooien voor de allereerste keer gezamenlijk in het Indoor Sportcentrum
Eindhoven. Een bijzondere Topsportformule die ongetwijfeld veel publieksaandacht en media-
exposure zal krijgen. Dit unieke DuoTopsportevenement zal ingevuld worden door de Dutch
Open Tafeltennis (23 - 27 oktober 2002, prijzengeld US$ 90.000) en het Holland Open Badmin-
ton toernooi (22 - 27 oktober 2002, prijzengeld US$ 50.000).

Topsporttoernooien slaan handen ineen
Begin juli 2002 was het dan zover. De Nederlandse Badminton Bond (NBB) en de Nederlandse
Tafeltennis Bond (NTTB) besluiten hun internationale toernooien in oktober aanstaande op een-
zelfde locatie te organiseren: het Indoor Sportcentrum Eindhoven. Dit is ook de plaats waar al
eerder de Europese Top-12 tafeltennis (1997), de Europese Kampioenschappen tafeltennis
(1998) en de Wereldkampioenschappen tafeltennis (1999) zijn georganiseerd.
Kaartverkoop
Om de aanschaf van kaartjes voor dit evenement te vergemakkelijken, bieden wij de gelegen-
heid om uw kaartjes via een van de ruim duizend ticketbox verkooppunten bij u om de hoek aan
te schaffen. Hiervoor kunt u ook bellen naar 0900 93 93 (0,45/minuut) of surfen naar
www.ticketbox.nl. Met hetzelfde kaartje krijgt u toegang tot beide evenementen.
Onderstaand vindt u de prijzen met betrekking tot de kaartverkoop:

Kassaverkoop  volw. Jeugd Kaarten bestellen bij:
t/m 14 jr

Dinsdag   22 oktober 2002  - -
Woensdag  23 oktober 2002   7,00 -
Donderdag 24 oktober 2002   7,00 -
Vrijdag   25 oktober 2002   7,00 -
Zaterdag  26 oktober 2002 12,50 5,00
Zondag    27 oktober 2002 12,50 5,00

Passepartout 27,00 8,00 In de voorverkoop rekent Ticketbox
• 2,00 reserveringskosten.

Meer informatie
Informatie over de Dutch Open Tafeltennis en Holland Open Badminton 2002 is terug te vinden
op www.dutch-open.nl/tafeltennis, www.dutch-open.nl/badminton, www.rutac.nl en www.nttb.nl.
Daarnaast zult u via radio- en TV-commercials op de hoogte worden gehouden van beide eve-
nementen. Het programma Sportmagazine op SBS6 zal u veelvuldig informeren. Dit programma
is wekelijks te zien op zaterdag van 11.30-12.00 uur en op zondag van 10.00-10.30 uur (herha-
ling).
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Competitie-indeling senioren

5e Klasse H
Shot '78 7
Ugchelen 2
Toekomst de 18
Swift (d) 18
Trias 16

5e Klasse I
Smash '82 1
Trias 15
Toekomst de 19
PTT 1
Gelvandria 10

6e Klasse A
Toekomst de 20
Overa 4
Gelvandria 16
Swift (d) 22
Warnsveld 5

6e Klasse C
MTC 7
Spinners de 5
Gelvandria 15
Torenstad 10
Toekomst de 21
Wijk 16 12

6e Klasse E
Toekomst De 22
MTC 9
Wijk 16 13
Futura 5
ABS 5

3e Divisie gr 2
Rega 1
Hutaf 1
Veluwe de 2
Flits 1
TVO 1
Toekomst de 2

Hoofdklasse p1
Blauw-Wit 1
Mazza Flits 2
Emmeloord 1
DTS 1
Swift 1
Toekomst de 3

1e Klasse B
Wijk 16 1
Brug de 2
Swift (d) 2
Veluwe de 5
Trias 1
Toekomst de 5

2e Klasse C
Brug de 6
Lieverdjes 2
Swift (d) 4
Veluwe de 6
Toekomst de 6
Trias 4

2e Klasse D
Gelvandria 1
Holten 1
Torenstad 3
Toekomst de 7
Shot '78 1
Lieverdjes 1

4e Klasse E
Gelvandria 4
Toekomst de 13
ESV 1
Brug de 18
Lieverdjes 5
Gastec 2

4e Klasse J
Gorssel 2
Lieverdjes 6
Zc aktief 3
DSC 2
MTC 5
Toekomst De 14

5e Klasse E
Torenstad 7
ETTV 4
Toekomst De 15
MTC 6
Swift (d) 14
Gelvandria 12

5e Klasse F
Toekomst De 16
DTTC 7
Wijk 16 9
Torenstad 8
Swift (d) 16
Trias 17

5e Klasse G
Holten 4
Trias 14
Gastec 3
Zc aktief 5
Toekomst de 17
Shot '78 5

3e Klasse A
DTTC 2
Toekomst de 9
Brug de 13
ZTTC 1
Warnsveld 1
Futura 1

3e Klasse C
Gelvandria 3
Ugchelen 1
Swift (d) 5
Brug de 9
Toekomst de 8
Lieverdjes 3

3e Klasse E
Spinners De 2
MTC 2
Toekomst de 10
Brug de 12
Futura 2
Trias 7

3e Klasse G
Brug de 11
Toekomst de 12
DSC 1
Torenstad 4
Olst 3
Trias 9

3e Klasse H
Toekomst de 11
Overa 2
Gelvandria 2
Brug de 10
ABS 1
Olst 4

Hier is een overzicht van de senioren
competitie-indeling. Belangrijke wijzi-

ging is dat er 1 team is uitgevallen in de
competitie.

1e Divisie groep 2
Pecos 1
Bergeyk 1
Schenker/SKF 1
Torenstad 1
Toekomst de 1
Avanti 1

3e Divisie groep 1 (dames)
SVE 1
Swift (D) 1
Torenstad 2
Hoonhorst 1
GTTC Groningen 1
Toekomst de 1
GTTC Groningen 3
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Wijsheid

Vrienden en vage bekenden
Lees het onderstaande aandachtig door…

Een professor in de psychologie staat voor de klas
Hij neemt een lege bokaal en vult deze met keien

Hij vraagt aan de klas
“is de bokaal nu vol?”

Er wordt instemmend geantwoord.

Dan neemt hij een handvol met kiezelsteentjes
En gooit die in de bokaal

De steentjes vallen tussen de keien door op hun plaats
Opnieuw vraagt hij

“Is de bokaal nu vol?”
Opnieuw wordt er instemmend geantwoord

Dan neemt hij een hand vol zand
En gooit dat in de bokaal

Het zand vindt zijn weg tussen de keien en de kiezels
Weer vraagt de professor

“is de bokaal nu vol?”
Opnieuw wordt er instemmend geantwoord

Wel zegt de professor, “de bokaal, dat is je leven.
De keien dat zijn de essentiële dingen in je leven; je familie

Je gezondheid, je vrienden……
De kiezelstenen zijn de dingen die belangrijk zijn; Je werk,

Je hobby’s
En  het zand dat zijn de extra’s,

Een eigen huis een nieuwe wagen

De filosofie die hierachter steekt is…..

Dat je eerst je leven moet vullen met de essentiële dingen. Want als je begint met de extra’s,
het zand, dan is er geen plaats meer over voor wat echt belangrijk is.

De professor vraagt of hier nog vragen over zijn?
Een student staat op.

Neemt een flesje bier en giet dat leeg boven de bokaal. Het bier vloeit tussen het zand, de
kiezels en de keien door.

De moraal van mijn verhaal is, zegt de student;

Hoe vol je leven ook is, voor bier  is er altijd plaats.
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Wereldranglijst

Bij de heren is er in de top-10 geen veran-
dering opgetreden ten opzichte van de

vorige wereldranglijst. De Nederlandse dames
zijn allemaal gestegen ten opzichte van de
vorige wereldranglijst.

Wereldranglijsten september 2002

Heren vorige positie
1. Wang Liqin (CHN) 1
2. Ma Lin (CHN) 2
3. Vladimir Samsonov (BLR) 3
4.  Werner Schlager (AUT) 4
5. Kong Linghui (CHN) 5
6. Timo Boll (GER) 6
7. Jan-Ove Waldner (SWE) 7
8. Jean-Michel Saive (BEL) 8
9. Liu Guoliang (CHN) 9
10. Kim Taek Soo (KOR) 10
24. DANNY HEISTER 24
26. TRINKO KEEN 22
144. CHEN SUNG 145
193. KALUN YU 192
313. MICHEL DE BOER 313
322. DAAN SLIEPEN 319
326. NERMIN SMAJIC 324
380. FRANK RENGENHART 383
431. MICHIEL JANSSEN 439

Dames vorige positie
1. Wang Nan (CHI) 1
2. Zhang Yining (CHN) 2
3. Tamara Boros (CRO) 3
4. Lin Ling (HKG) 6
5. Li Nan (CHN) 8
6. Niu Jianfeng (CHN) 5
7. Ryu Ji Hae (KOR) 4
8. Li Ju (CHN) 7
9. Li Jia Wei (SIN) 10
10. Mihaela Steff (ROM) 9
145. MELISA MULLER 154
171. DIANA BAKKER 182
280. FLOOR TEBBE 299
308. CARLA NOUWEN 323
321. LINDA CREEMERS 337
336. SIGRID VAN ULSEN 354
422. CATHRY HOF 435

De dames van Lady’s Fun gaan op 9 No-
vember a.s. een dagje uit. Wij hopen dat

jullie er allemaal zin in hebben; vervoer is ge-
regeld. Het vertrek is om 11.30 uur bij de Jan
Wissinkhal en we zijn uiterlijk om 19.00 uur
weer in Lochem terug.
Opgave voor 15 oktober a.s. bij Klazien
Emsbroek, tel: 0573-253801. Bij verhindering,
ook graag even een berichtje.

De dames van de organisatie,
Bep Fisscher

Marian Brinkerink
Klazien Emsbroek

Bedankje

Door de vakantietijd is het wel een beetje
laat, maar ik wil alsnog het Bestuur en

de leden bedanken voor de blijk van waarde-
ring in de vorm van een oorkonde en een mooi
kado die ik op onze gezellige feestavond heb
mogen ontvangen. Ik ben dan nu lid van ver-
dienste van onze grandioze tafeltennis-
vereniging. Nogmaals hartelijk dank, ook na-
mens Coos.

Ben Jansen

Dagje uit Lady’s Fun

Gaat u verhuizen?

Gaat u verhuizen, geef dan uw nieuwe
adres door aan de secretaris van de

club.

Mevr. C. Harmsen-Miedema
Barchemseweg 62
7241 JG Lochem

U krijgt dan ‘t clubblad op uw nieuwe adres
weer in de brievenbus.
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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

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:
J. Osterloh (voorzitter) 0573-251965
E. Simmelink  (secretaris) 0547-361904
R. Otten (penningmeester) 0573-258277
W. Voelman  (wedstr. secr. jeugd) 0573-252659
J. Fleming 0573-253461
A. ten Hoopen 0573-254982
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Jarigen Ledenmutaties

Senioren:

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

November:
J. Rijswijk 02-11
E. Eilers-Kraan 05-11
C.W. Enterman 09-11
H.C. Zweers-Jansen 09-11
M.E. Theunissen 10-11
W. Franssen 14-11
A. Pongers 14-11
H. Emsbroek 17-11
C. Vredeveldt 18-11
W. Leidekker 20-11
G.T. Nijhof 24-11
P.J. Jansen-Wagman 26-11
G.W.J. Hofland 27-11
A. Hoopen, ten 27-11
H. Brinkerink 29-11
G.W.M. Menting 29-11

Jeugd:

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

November:
M. Rhebergen 20-11
S.T. Abdelrahman 30-11

Nieuwe leden:

per 01-09-2002:
H. Brinkerink (Henk)
Westenberg 28
7241 EX Lochem
Tel. 0573-254676
geboren: 29-11-1938

Bedankt:

per 01-11-2002:
M. van der Velden (Marian)
Rielerweg 97
7416 ZL  Deventer

Geboren:

Robin Schaller (geboren op 20 september
2002, ouders:Peter en Marina Schaller-
Riphagen).
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Het barrooster

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.

Het onderstaande rooster is voor de bardiensten tijdens de competitieavonden (maandag, vrij-
dag en zaterdag). De hal is echter vaker open dan het barrooster doet vermoeden. Momenteel
is de hal ook open op dinsdagmorgen (Gerrie Vels draait dan normaliter de bardienst), woensdag-
avond (hier regelen de recreanten onderling de barbediening), donderdagmorgen (één van de
jazzgymdames zorgt voor de barbezetting) en de trainingen op de dinsdag en de donderdag-
avond (dan is er geen 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).

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

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

m.m.v. Jan Bouwmeester

Oktober
Vr 04-10 C. Wenneker
Za 05-10 J. Osterloh
Ma 07-10 J. Bouwmeester
Vr 11-10 K.J. Snijder en R. Verwoert
Za 12-10 J. Osterloh en H. vd Lande
Ma 14-10 B. Ebskamp en A. Pater
Vr 18-10 E. Simmelink en R. de Cler
Za 19-10
Ma 21-10 H. Emsbroek
Vr 25-10 R. Jorritsma
Za 26-10
Ma 28-10 W. Leidekker en J. Schoolderman

December
Ma 02-12 H. Emsbroek
Vr 06-12 R. Jorritsma
Za 07-12 T. Bleumink
Ma 09-12 W. Leidekker
Vr 13-12 B.kl. Teeselink
Ma 16-12 J. Schoolderman
Vr 20-12 A.t. Hoopen
Ma 30-12 J. Rijswijk en J.v. Laarhoven

November
Vr 01-11 R. Broeke en H. Stegeman
Za 02-11 J. Heijink en J. Veldmaat
Ma 04-11 J. Bouwmeester en H. Franssen
Vr 08-11 K.J. Snijder en R. Verwoert
Za 09-11 B. kl. Teeselink en P.v. Laarhoven
Ma 11-11 R.d. Cler
Vr 15-11 E. Simmelink en J. Zonneveld
Za 16-11 H.v.d. Lande en J. Osterloh
Ma 18-11 J.v. Laarhoven en J. Rijswijk
Vr 22-11 R. Broeke en H. Stegeman
Za 23-11 S. Bouck
Ma 25-11 C. Wenneker
Vr 29-11 E. Driessen en E. Wissink
Za 30-11 H. Albers en A. Pater

Barrooster voor de trainingsavonden is per heden niet meer van toepassing.
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Decokay Gabriël

Eigenaar: De hr. en mevr. Gabriël
Albert Hahnweg 45/47

Lochem
Tel.: 0573-251083

Fax: 0573-258495

Het schildersbedrijf is begonnen in de Kastanjelaan in Lochem en het bedrijf bestaat al 101
jaar. Toen daar de oppervlakte te klein was gewoerden konden ze de winkel van de fam.

Reevoort overnemen. Vol enthousiasme zijn ze daar aan het werk gegaan.  22 jaar geleden zijn
ze deze winkel gestart.

Al spoedig bleek dat de zaak moest worden verbouwd wegens ruimtegebrek. Deze eerste ver-
bouwing is niet de enige gebleven. Begon de zaak op een oppervlakte van 50 vierkante meter,
nu is deze verder uitgebreid, na de tweede verbouwing,  tot ruim 300 vierkante meter.

De familie Gabriël is aangesloten bij de landelijke organisatie Decokay. De kracht daarvan is dat
er een ruime combinatie van verf, behang, gordijnstoffen, raamdecoratie en vloerbedekking kan
worden aangeboden. Service  staat hoog in het vaandel en garantie op geleverde goederen is
van toepassing

In het assortiment zitten naast de huismerken ook de topmerken, zoals Luxaflex, Paradetapijt,
Eijffingerbehang enz.enz. Van de fam. Gabriël mag u een persoonlijk en deskundig advies ver-
wachten. Topkwaliteit voor betaalbare prijzen en de gekochte goederen kunnen op maat worden
gemaakt.  Als u het wenst kan de maat bij u thuis worden genomen voor gordijnen, zonwering
en andere goederen door de eigen montage en servicedienst. Op deze leveringen wordt 2 jaar
garantie gegeven. De tevredenheid van de klant staat altijd primair. Als de klant na het advies
terugkeert, zoals laatst gebeurde, om te melden dat het resultaat meer dan geslaagd is, is de
leverancier ook meer dan tevreden.

Voor de vakman en de doe het zelver is er een ruim assortiment aan kwasten en gereedschap-
pen op schilder en behanggebied. Ook als u moeite heeft bij het vinden van harmonische en
eigentijdse kleurencombinaties kunt u rekenen op deskundig advies.
De huidige lichte ruime winkel biedt een zeer overzichtelijk assortiment. Een eigentijdse winkel
waar de klant koning is.

Auteur
Ria Albers

Een adverteerder in de schijnwerper
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Sponsoractie Plusmarkt

Deze oproep heeft een wel heel bijzondere reden. De Plusmarkt organiseert namelijk 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.

De opbrengst na 4 weken bedraagt:� 54,25

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!
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Tafeltennissers en hun materiaal

Voor de wedstrijd worden de batjes uit de
tas getrokken. Dan begint het “plakken”.

De rubbertjes, verplicht één rood en verplicht
één zwart, worden zorgvuldig met een dun
laagje lijm op het frame geplakt. Waarom?
Wat is hiervan het geheim?

Veelvuldig Nederlands kampioen  Paul Hal-
dan weet de antwoorden.
De toppers zijn op zoek naar een fragiel even-
wicht tussen de snelheid van het slaghout en
de controle.
Een topper die niet plakt, zegt hij, komt te-
genwoordig niet meer voor. Dat kost te veel
snelheid en balrotatie, spin zeg maar.
De lijm trekt in het rubber en daardoor wordt
het elastischer. De snelheid en de rotatie ne-
men door het plakken zeker met 40 à 50 %
toe.

Al met al heeft dit geplak een desastreuze
invloed op de rubbers. Als er te veel lagen
lijm op het rubber zitten verdwijnt nl. het ge-
voel. Het er weer afschrapen is ook geen optie
omdat het rubber daarmee weer ruim aan
snelheid verliest.
De echte toppers verslijten dan ook ontelbare
rubbers. Wel zo’n twee tot tweehonderdvijftig
rubbers per jaar. Ze gaan een week mee en
dan zitten er al teveel lijmlagen tussen.
Dus een zeer kostbare zaak want een rub-
ber kost al snel 25 euro. Dit kan dus slechts
de top zich veroorloven.

Iets anders is het frame. Het frame wordt door
veel grote spelers langdurig gebruikt. Wel vijf-
tien jaar in sommige gevallen. Het lijm trekt in
het hout waardoor weer iets andere eigen-
schappen ontstaan. Een soort maatpak voor
de betreffende speler.
Het frame wordt ook regelmatig gelakt waar-
door het hout zijn hardheid kan behouden. Ook
daar kiezen de toppers voor een mix van niet
te hard, zoals carbonframes, en met veel
controle.

Dat de keuze van het materiaal ook tussen
de oren kan zitten wordt niet ontkend door
Paul Haldan. Hij heeft Ron van Spanje ooit
zijn reservebat gegeven . Ron realiseerde
zicht toen dat hij al vijftien jaar niets anders
had gebruikt. Het bat is niet meer naar de
vorige eigenaar teruggekomen.

Bron:
Gelders Dagblad van 16 sept.  2002.

Ook de dikte van de plak rubber heeft invloed
op de snelheid. Hoe dikker het rubber hoe
sneller, grof gezegd. Maar de toppers spelen
toch echt niet met hele dikke rubbers. Maxi-
maal krap drie millimeter, anders gaat het te
snel en gaat de controle verloren op het bal-
letje. Door te plakken compenseren ze dat
verschil weer enigszins. Ze blijven de bal dan
wel voelen.
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interesse om toptafeltennis van dichtbij te
volgen? Als bondsscheidsrechter kom je re-

gelmatig met nationale en internationale top-
spelers in aanraking.
Ook een uitstekende manier om je steentje
bij te dragen aan de sport en tevens een prima
gelegenheid om van  toptafeltennis op niveau
te genieten.
Als je niet veel wilt reizen is  het ook mogelijk
om  regioscheidsrechter te worden.

De procedure.
Heb je interesse voor de functie van bonds-
scheidsrechter bij de NTTB meld je dan bij
Magrit van Dinter-Konings op het bonds-
bureau. Zij stuurt je documentatie toe met uit-
gebreide informatie over de opleiding, de kos-
ten en de toetsmomenten.
Na betaling van het cursusgeld ontvangt de
leskandidaat het lesmateriaal. Vervolgens
wordt door de commissie Opleidingen en
Spelregels automatisch contact gezocht met
de kandidaat, waarna een datum voor de
spelregeltoets wordt vastgesteld.

Bij een goede uitslag wordt de kandidaat aan
een mentor gekoppeld. Na het volgen van een
aantal wedstrijden met de mentor, wordt de
kandidaat ingedeeld voor een drietal stage-
wedstrijden. Na een tussentijdse evaluatie
volgen nog twee stagewedstrijden. De men-
tor bespreekt regelmatig de vorderingen van
de kandidaat en is gedurende deze periode
voor zowel de kandidaat-scheidsrechter en
de stagebegeleider het aanspreekpunt.

De eindbeoordeling vindt plaats tijdens een
gesprek met de kandidaat.
Onderwerp  van gesprek zijn onder andere
het resultaat op de spelregeltoets, de indruk-
ken van de mentor, de evaluaties van de
stagewedstrijden, en de ervaringen en de
ambities van de kandidaat

Kosten.
Het cursusgeld bedraagt 45 euro. Slaagt de
kandidaat en besluit deze scheidsrechter te

worden, dan wordt dit gehele bedrag
gerestitueerd!!!

Doorstroming.
Een nieuwe scheidsrechter treedt toe tot het
corps met een D-licentie. Een D-scheids-
rechter dient minimaal vijf wedstrijden per
competitiehelft in actie te komen.
Na tien wedstrijden stroomt de nieuwe
scheidsrechter automatisch door naar de C-
categorie, waarna uiteindelijk het behalen van
de ITTF-status, en het dus leiden van inter-
nationale wedstrijden en toernooien tot de
mogelijkheid gaat behoren.

Contact
Voor meer informatie neem je contact op met
het bondsbureau van de NTTB:
Magrit de Dinter-Konings.

079 343 8144

of E-mail dintwer@nttb.nl

Bondsscheidsrechters gevraagd
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iedereen die interesse heeft kan zich nog steeds inschrijven om in aanmerking te komen voor
de jubileum CD-rom. De kosten bedragen • 10,00 (10 euro).

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.

Op deze CD-rom staat onder andere:
Ruim 275 clubbladen, ruim 500 krantenknipsels, Duizenden foto’s, 5 jubileum uitgaven, Nieuws-
brieven, affiches,  tafeltennisafbeeldingen, postzegelafbeeldingen, radiointerviews, videofilms,
De eerste Toekomst website, twee tafeltennisspellen en gratis programmatuur om één en an-
der 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 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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Ballenrapen
Bardienst
Bedanken
Bloem
Clubgebouwen
Commissielid
Dankbaarheid
Klus
Lachen
Maandelijks
Onderhoud
Plezier
Samenwerken
Schoonmaken
Steun
Taken
Trouw
Vriend
Vrijwillig
Vrijwilliger

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

De puzzelhoek

INLEVEREN UITERLIJK   2 NOVEMBER IN DE COPYBUS!!!

Oplossing oktobernummer :

Naam:

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

De juiste oplossing van de puzzel uit septembernummer was: Het zal je maar gebeuren.
Uiteindelijk zijn er 9 inzendingen binnengekomen. De winnaar na trekking is geworden:Bennie

Bannink

Het thema van deze maandpuzzel heeft te maken met het vrijwilligerswerk welke voor De Toe-
komst geleverd wordt. De oplossing van deze maand is een slagzin.

LET OP!
Maak echter wel de oplossing (een slagzin) zo orgineel mogelijk af om in aanmerking te komen
voor een prijs.

De redactie
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Jeugdhoek

Beste jeugd van het najaar, het seizoen is
weer begonnen. De eerste successen

zijn ook al binnen, bij de Nationale Jeugd Meer-
kampen hebben zich van onze club 6 spe-
lers geplaatst. Ten eerste Guido, die sowieso
al geplaatst was, daarnaast Max, ondanks
dat hij onder zijn niveau speelde…Verder gin-
gen Merle, Guus en Siebe overtuigend door.
Onverwachts maar toch maar niettemin leuk
was het feit dat Bram zich ook voor de vol-
gende ronde plaatste.

Ook de eerste competitieronde is afgerond,
deze is door bijna elk team van ons succes-
vol beëindigd (sorry Coline, Merle en Arie).
Natuurlijk zijn de verwachtingen weer hoog
voor dit jaar, dus minstens 3 kampioenen dit
jaar of anders contributieverhoging (haha).
Ondanks een paar problemen met de
coaches is dat probleem nu ook door de
jeugdcommissie geregeld. Dus het belooft
weer een prachtig seizoen te worden.

Zoals al vermeld, de jeugdcommissie is weer
bezig geweest. Het belangrijkste nieuws is
dat ik (Johannes) de nieuwe VOORZITTER
ben. Ik ben dus met onmiddellijke ingang het
voornaamste aanspreekpunt voor de jeugd
met problemen, commentaar en liefkozingen.

Dit jaar hebben we voornamelijk 1 doel, dat
is LEDENWERVING. Natuurlijk gaan we jul-
lie hulp hiervoor hard nodig hebben. Er komt
over niet al te lange tijd een vriendjestoernooi,
hierbij wordt verwacht dat jullie allemaal min-
stens 2 vriendjes (niet-leden) meenemen.
Jullie komen dan samen met diegene in een
team. Zo krijgen we een aantal teams die voor
een mooie hoofdprijs gaan strijden. Er zal
verder nog een folderactie komen, maar die
duurt nog even. Natuurlijk hebben we ook
weer genoeg voor jullie in petto, ook is er al-
weer druk gezocht naar een mooie locatie
voor het volgende jeugdkamp…

Met vriendelijke groet, namens
de jeugdcommissie (Johannes)

in het vorige clubblad zijn we teamindelingen
voor de jeugd vergeten te vermelden. Bij

deze alsnog de teamindeling alsmede de
competitie-indeling.

Team 1: 1 e klasse A
Bram Ebskamp
Max Ebskamp
Guido van Zwieten

Team 2: 4 e klasse B
Guus Schutte
Nicky Grootjans
Siebe Fettelaar

Team 3: 5 e klasse A
Jochem Beijer
Jos Goossens
Freek Jansen

Team 4: 5 e klasse B
Coline Rhebergen
Merle Rhebergen
Arie Goossens

Veel succes allemaal in deze competitie.

Wedstrijdsecretaris Jeugd,
Wim Voelman

Team-indeling

Ugchelen 1
Ugchelen 2
Swift (d) 2
Brug, de 1
Toekomst, de 1
Torenstad 1

Ugchelen 7
Olst 2
Gelvandria 4
Torenstad 4
Trias 4
Toekomst, de 2

Gelvandria 6
Ugchelen 8
Toekomst, de 3
Torenstad 5
Trias 7

Toekomst, de 4
Swift (d) 8
Brug de 5
Trias 6
Wijk 16 3
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Vriend(innet)jes toernooi

Op zaterdag 19 oktober wordt er een vriendjestoernooi georganiseerd.
Het is de bedoeling dat jullie twee vrienden of  vriendinnen meene-

men, waarmee jullie op deze zaterdag een team gaan vormen. Met dit
team worden er op deze dag allerlei wedstrijden gespeeld.

 Datum : 19 oktober
 Aanvang toernooi : 10:00 uur
 Einde toernooi : 16:00 uur

Op deze dag wordt er ’s middags voor een overheerlijke lunch gezorgd,
jij en je vrienden hoeven dus geen eten mee te nemen. Verder proberen
we nog een verrassend tintje aan de dag mee te geven! Voorop staat
natuurlijk de gezelligheid en sportiviteit, maar er zijn ook fantastische prij-
zen te winnen.
Om de nodige voorbereidingen te kunnen treffen, zou het handig zijn dat
jullie onderstaand strookje invullen en inleveren.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ik doe op zaterdag 19 oktober mee aan het vriendjestoernooi.

Mijn naam is:..............................................................................

Ik neem 2 vrienden/vriendinnen mee, namelijk:

Vriend(in) 1:..............................................................................

Vriend(in) 2:..............................................................................

Dit strookje inleveren voor 15 oktober aanstaande in de copybus of bij de jeugdcommissie
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De twee kanten van...

Toen ik (Emmy Pater) Max vroeg of hij al geintervieuwd was, begon hij te lachen, hij vertelde
heel trots dat hij er elke keer nog onderuit was gekomen.

Maar bij mij komt niemand er onderuit, dus daarom heb ik Max geintervieuwd!!!

Naam : Max Ebskamp
Roepnaam : Max
Adres : Torenmolenlaan 102
Postcode : 7241 VM     Lochem
Geboortedatum : 07-01-1987
Lid sinds : weet ik veel….. 7 jaar ofzo, 1995?!…..?
Familie : broer Bram ( 17jr. ) en ouders
Huisdieren : stuk of 10 gemuteerde vissen
Speelklasse : eerste klasse jeugd
Traning per week : 2 uur per week, dinsdag en donderdag
Lekkerst eten : pizza!
Niet te eten : SPEKLAPJES, echt smerig…….!!
Opleiding : bezig met 4 VWO
Leeftijd : 15
Schoenmaat : 42?…..43?…..doe maar 43
Voorkeursdrank : ijsthee van de Aldi
Afkeursdrank : een glas PIS!!!!!
Kijkt vaak naar : de monitor van de computer
Kijkt nooit naar : lelijke meisjes!
Burgelijke stand : alleenstaand…. Nou zet er maar ‘op zoek’ bij
Mooiste lied : Blink 182
Minst mooiste lied : Wat Bram altijd draait, volgens mij heet ie ‘Complicated’ van

   Avril Lavigne
Favorite speler : Frans Helmich
Favorite speelster : Emmy Pater
De wereld over 100 jaar : iedereen zit op z’n luie reet, de robots doen toch alles
Mogen me wakker maken : om 1 uur ‘s middags
Hobby’s : tafeltennis, mountainbike, muziek, de pc. mag er ook wel zijn
Favoriete voetbalclub : AZ
Ambitie’s prive : gelukkig worden, en natuurlijk ook blijven
Ambitie’s bij tafeltennis : nou….. denkdenkdenk eerste klasse    zeg maar
Beste uitgaansplek : de tent op de kermis
Slechtste uitgaansplek : de kinderboederij!
Mening over ‘de Toekomst’ : gezellige kantine
Wijze raad : euhm……. : Gooi nooit een bal door een ruit!!!
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“Toekomst Moppers”

 bouwfraude

Er staan 3 aannemers bij de hemelpoort; een
Nederlander een Belg en een Duitser. Zegt
Petrus tegen hen: "Heren voordat u hier naar
binnen mag, moet ik jullie toch nog iets vra-
gen. God wil graag dat er na al die eeuwen
iets aan de hemelpoort wordt gedaan, wat
moet dat volgens jullie kosten?". "Nou,zeggen
die heren, we willen eerst weten wat er moet
gebeuren". "Oké, zegt Petrus, er moet een
nieuw kozijntje in en wat nieuwe bestrating".
Petrus laat de Belg bij zich komen om een
prijsje in te dienen. "Nou, zegt de Belg,ik doe
het voor  3000". "Zo!, roept Petrus, en hoe
kom je zo aan dat bedrag?" "Ach, zegt de
Belg, dat is  1000 voor het materiaal,  1000
voor de arbeid en 1000 voor in de broekzak".
Petrus roept de Duitser erbij en vraagt hem
hetzelfde. De Duitser noemt ook een prijsje:
6000! "Hoe kom je daar nou bij?", vraagt Pet-
rus. Zegt de Duitser: " 2000 voor het materi-
aal, 2000 voor de arbeid en  2000 voor in de
broekzak".
Petrus denkt bij zichzelf, dan die slimme Ne-
derlander maar, die zal het wel beter weten.
De Nederlander komt bij Petrus staan en ver-
meld niet eens te hoeven kijken, hij weet het
allemaal al. "Oké, zegt Petrus, en wat is jouw
prijs dan?". "9000", zegt de Nederlander.
Petrus snapt er helemaal niets meer van en
vraagt: "Hoe kom je dan aan die prijs?". Zegt
de Nederlander: "Dat is heel simpel,  3000
voor jou,  3000 voor mij, en we laten die Belg
het werk doen.

Weet je het verschil tussen een slechte
golver en een slechte parachutist?
Een slechte golver doet: SMAK! SHIT!
En een slechte parachutist doet:SHIT!
SMAK!.

Op het ministerie van Buitenlandse Zaken
vraagt een journalist aan minister De Hoop
Scheffer: “Hoeveel ambtenaren werken hier
nu eigenlijk?” Zegt De Hoop Scheffer: “Iets
meer dan de helft.”

Een vliegtuig stort neer in de jungle. De enige
overlevende is John Woodhouse. Samen met
zijn accordeon begeeft hij zich op weg naar
de bewoonde wereld. Plots komt er een leeuw
aanstormen. John Woodhouse begint op zijn
accordeon te spelen, en de leeuw doet hem
niks. Even later komt een tweede leeuw aan-
stormen. John Woodhouse begint nog wat
harder te spelen, en ook deze leeuw doet hem
niks. Dan komt er een derde leeuw aanstor-
men. John Woodhouse gaat nog harder spe-
len, maar de leeuw blijft doorlopen en vreet
hem helemaal op. Zitten er twee apen in de
boom. Zegt de ene tegen die andere: “Ik heb
het je toch gezegd. Als die dove straks komt:
die heeft hem!”

Sam komt Moos tegen. Zegt Sam: “'Zeg Moos,
wat kijk je somber?” “Vind je 't gek?” zegt
Moos: “Mijn beste vertegenwoordiger is over-
leden: 32 jaar oud!” “Vreselijk,” zegt Sam, “wat
had die jongen?” Zegt Moos: “Brabant en Lim-
burg.”

GEZOCHT:
Een enthousiaste en levenslustige vrouw met perfecte
 reputatie en de moederlijke drang om snel een gezin te

vormen, die intens kan genieten van een dagelijkse
dosis klassieke muziek en van een potje schaken, om de

beurt bij mij thuis of in het park. Conclusie: Ik wil
samen met jou de bijbel bestuderen en dus absoluut niet
zo'n goddeloos en op sex beluste Pamela Anderson-type!

En nou ff serieus: lees alleen regel 1, 3, 5 & 7
en als je iemand weet, bel me effe!!!! Antonio Arts

Antonio Arts Marcel Snijder
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Als je jezelf wilt inschrijven, dan kun je een
bon invullen en naar de NTTB opsturen. Er
zijn inschrijfbonnen aanwezig in de JW-hal
aan de Koedijk
Aanmelden per E-mail kan ook bij
jong@nttb.nl. Vergeet dan niet om je naam,
geboortedatum, meisje of jongen, je adres en
de vereniging waar je lid van bent te vermel-
den.
Ook wil ik graag de  maat weten i.v.m. het te
ontvangen T-shirt.(S of M)

Je inschrijving moet voor 21 oktober a.s. bin-
nen zijn.

Heb je nog vragen over de JONIT Dag van
het Talent?
Dan kun je bellen met
het nummer 079 343 8146  of  met
                     06 129 66 402.

Ze vinden het leuk om jou, je ouders en mis-
schien ook de trainer, te zien om mee te doen
op zondag 3 november a.s. in het Nationaal
Sportcentrm Papendal.

Uit het tafeltennsis magazine
TTM van de NTTB

Als je een tafeltennistalent bent, dan ben
je op zondag 3 november welkom bij de

5e JONIT,  Dag van het Talent van de NTTB.

Op die dag wordt het eerste lustrum van de
JONIT Dag van het talent gevierd in het Na-
tionaal Sportcentrum Papendal. Als je op 3
november niet ouder bent dan 10 jaar ben je
van harte welkom.

In de eerste plaats wilde NTTB je een leuke
en sportieve dag aanbieden, zonder de druk
van te moeten presteren.
In de tweede plaats kijken trainers naar je
motorische vaardigheden. Dit wordt gedaan
aan de hand van een aantal testen, zoals een
balletje gooien, het lopen van een parcours
en het meedoen aan de sterrenloop.
Natuurlijk worden er ook wedstrijden gespeeld
en wordt er een demonstratie gegeven.

De wedstrijden en de testen beginnen die dag
om 10.00 uur. Vanaf 09.00 uur ben je wel-
kom. De kosten voor de deelname bedragen
10 euro. Hiervoor krijg je een gezellige en ver-
zorgde dag en ontvang je een lunch en een
leuk T-shirt.

Peter Boon zal aan de belangstellenden,
ouders en trainers, informatie verstrekken
over de gang van zaken tijdens en na de
JONIT Dag van het Talent. Als je nog jongere
broertjes of zusjes hebt, die kunnen gebruik
maken van de aanwezige speelhoek,.

Wil je ook meedoen aan de JONIT Dag van
het Talent??
Vraag dan aan jouw trainer of er nog meer
kinderen uit jouw vereniging gaan. Misschien
kun je samen worden ingeschreven.

Dag van het talent
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Volgende maand verwacht...

n Wedstrijdverslagen?

n Goed nieuws van het eerste team?

n Tussenstanden competitie senioren?

n Uw bijdrage aan ons clubblad?

n Verslag van het OTC-toernooi?

n Tussenstanden competitie jeugd?

n Verslag vriendjes toernooi?

n Aankondiging algemene ledenvergadering?

n Wellicht staat uw stukje in het volgende clubblad?
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