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Gegevens

Bedankt.

Bij deze willen we jullie be-
danken voor de leuke kaart
en het bloemstuk die wij
hebben mogen ontvangen
voor de geboorte van onze
zoon Robin.

Peter en Marina
Schaller-Riphagen

De voorlaatste Mepper van dit jaar ligt nu
voor u. De (nieuwe) redactie hoopt dat

het weer de moeite waard is om te worden
gelezen. Er is in ieder geval weer moeite ge-
daan om er iets van te maken. Gelukkig was
er deze maand weer copy aangeleverd op
schijf en ook geschreven tekst mochten we
ontvangen.

De redactie was blij te horen dat twee leden
van A.L.T.C. zijn ingeloot om aan de Special
Olympics in Ierland deel te nemen. Arie Pa-
ter was hierbij de grote activator. Hij reist van
hot naar her en zorgt dat alles tot in de punt-
jes geregeld gaat worden. Het zal nog wel
even duren, maar de eerste stappen zijn ge-
zet en we wachten met spanning op meer
nieuws.

Ons eerste team lijkt regelrecht af te stevenen
op de eredivisie. Er liggen plannen om bij de
komende thuiswedstrijd, tegen PECOS, met
een groep af te reizen om het team te onder-
steunen bij deze belangrijke wedstrijd. Bij
PECOS ligt een theoretische kans om al kam-
pioen te worden. Ook de komende wedstrijd
tegen Torenstad is van belang en hopen we
op veel support.

Ons eerste damesteam wordt door “Krikke”
in beeld gebracht in dit nummer. Voor de le-
zers van de Mepper is dit stuk uit het Gelders
Dagblad overgenomen.

De redactie is de afgelopen week veelvuldig
in de J. Wissinkhal aanwezig geweest voor
het schrijven van de Mepper. Ongewild ziet
de redactie hoe de hal na gebruik wordt ach-
tergelaten door de spelers die komen trainen.
Ook voor hen geldt het spreekwoord, “laat niet
als dank voor het aangenam verpozen de ei-
genaar”........?
De gebruiker na u  kan eerst puin gaan rui-
men, alvorens de eigen zaken kunnen wor-
den gedaan. Dus s.v.p. aandacht en aktie.

Met groeten
de redactie
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Op een gezellige woensdagavond, genie
tend van een broodje beenham (ver-

zorgd door Chr. Schuiling) werd mij gevraagd
een stukje voor de Mepper te schrijven.
Dat werd zweten want ik ben niet zo’n schrijf-
ster. Om te beginnen ben ik nog niet zo lang
lid, pas sinds maart 2000, eigenlijk alleen maar
voor een gezellige dinsdag-ochtend en
woensdag-avond en om wat meer beweging
te hebben. En het is er altijd ontzettend ge-
zellig!!!
Maar van het een komt het ander en op een
keer werd mij gevraagd om in het bestuur te
komen, eerst op zicht en dan misschien als
opvolgster van Wim Wilgenhof de penning-
meester. Ik heb er wel even goed over na
moeten denken en het met Albert besproken,
want eerlijk gezegd vind ik het toch een hele
verantwoording.
Zo gebeurde het, dat ik de nieuwe penning-
meester werd. Na een paar keer les te heb-
ben gehad van W.W. werd ik geacht de boek-
houding van de club zelf te doen. De eerste
maanden best spannend want de inkomsten
en de uitgaven moeten wel elke maand klop-
pen. Een paar minder rustige nachtjes hoor-
den daar ook bij. Verreweg de meeste tijd zit
in het verwerken en bijhouden van de contri-
buties, de meeste leden betalen automatisch
echter velen doen dit nog per maand, zodat
dit iedere maand verwerkt moet worden. Een
enkeling ziet kans om zelfs na een jaar nog
het oude (verkeerde) bedrag over te maken
en dit levert veel extra en onnodig werk op.
Het zou al veel schelen indien men voor mi-
nimaal 3 mnd. zou overmaken, liever natuur-
lijk nog per ½ jaar. Binnenkort zult U ook weer
de rekening van de bondscontributie ontvan-
gen (alleen competitie spelers), bij deze het
verzoek om dit dan zo snel mogelijk over te
maken.

Mocht U naar aanleiding van dit stukje vra-
gen hebben, bel dan gerust of vraag het op
een woensdag-avond in de J.W. hal.

 auteur:
Charlotte Enterman

Van het bestuur

Memo
De advertentie-pagina's zijn in deze versie niet opgenomen, met het gevolg dat de pagina- nummering onderaan de bladzijde soms "verspringt".De advertentiepagina's stonden op : Pagina 04 Pagina 07 - 08 Pagina 13 - 14 Pagina 19 Pagina 22 Pagina 27 - 28 Pagina 33 - 34 Pagina 37
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Agenda

November 2002

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

December 2002

wo 4 december Sinterklaasviering  A.L.T.C.  Aanvang 19.30 uur

do 12 december Kerstconcert Advendo in de J. Wissinkhal voor de
buurtbewoners van de Molengronden.

vr 20 december Kerstkaarten. Aanvang 20.00 uur (opgave t/m 19 december)
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Vele mensen hebben afgelopen maanden
tevergeefs getracht om een bezoekje

aan onze website te brengen. Zoals echter al
in het jubileumboek vermeld stond was de
site vanaf 25 april 2002 niet meer te berei-
ken. Diverse pogingen, door diverse perso-
nen, zijn daarna ondernomen om de toenma-
lige webmaster zover te krijgen zijn stand-
punt te herzien en de website weer bereik-
baar te maken voor een ieder die beschikt
over een internetaansluiting. Helaas tever-
geefs.

Door inspanningen mijnerzijds is de website
van L.T.T.C. De Toekomst op 13 oktober 2002
weer nieuw leven ingeblazen. Voorafgaand
moesten echter wel de nodige handelingen
verricht worden. Zo is er een nieuw adres
(www.lttcdetoekomst.nl) in het leven geroepen
waar we op te bereiken zijn en zijn er diverse
nieuwe e-mail adressen (onder andere:
info@lttcdetoekomst.nl) aangemaakt zodat
men in den lande De Toekomst weer kan
mailen en een nieuwe teller, zodat onder an-
dere bijgehouden word hoeveel mensen een
bezoekje brengen aan De Toekomst website.
Het is echter nog niet zover dat alle vereni-
gingen en geïnteresseerden ons weten te vin-
den, maar daar zal ook door de nodige in-
spanningen te leveren hopelijk spoedig ver-
andering in komen.

De bedrijven die ons al dan niet tegen beta-
ling de diensten aanleveren zijn:
yournamewebhosting  en MyNedStat

Toekomst Website  maakt doorstart

yournamewebhosting
(www.yournamewebhosting.nl)
Zij levert De Toekomst een ruimte waar we
de site kunnen plaatsen, faciliteiten om be-
paalde dingen binnen de website te kunnen
doen 90(voor de insiders: CGI-Script, PHP,
ASP e.d.), dragen ervoor zorg dat ons nieuwe
(website)adres (www.lttcdetoekomst.nl) wijst
naar die ruimte en die ervoor zorgdraagt dat
er een aantal e-mail adressen aangemaakt
kan worden, waarbij al deze e-mail adressen
eindigen op @lttcdetoekomst.nl

MyNetStat
(www.mynedstat.com)
Dit is de instantie die bijhoudt hoeveel bezoe-
kers op onze website komen is

Het heeft wel enige inspanning gekost om
daadwerkelijk weer een doorstart te maken
met de website. Het voel(t)(de) een beetje het-
zelfde aan als het gaan autorijden zonder ooit
een les te hebben gehad. Het is (nog) niet op
het niveau als de website geweest is, daar-
voor maak ik nu nog teveel foutjes. Daarbij
moet elke pagina van de toenmalige website
stuk voor stuk aangepast worden, voordat
deze weer geplaatst kan worden.
Feit is echter wel dat De Toekomst zich weer
naar buiten toe profileert middels het medium
internet.
Tot slot wil ik vanaf deze plek  Jochem Veld-
maat bedanken voor het aandeel dat hij vanaf
begin 1999 tot en met april 2002 heeft gehad
in het opzetten en mede onderhouden van
De Toekomst website.

Mirko Egbers

Kom De Toekomst website eens bekijken op:

www.lttcdetoekomst.nl
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Heuksken van Hendrik Jan

De eerste helfte van de competitie zit der
alweer op. Wie stoat zoals gewoonluk

weer zon betjen boavenan, mor ut zal der wal
weer op uut dreien dat wie net geen kampioen
wort.
De tweede wedstried mossen wiele tegen
onze kamereu van De Brug. En wel tegen ut
team van Bert Picard.
Ut was weer olderwets gezellig en de grap-
pen en woordspelingen waren neet van de
loch.
Reint en H.J. waren allene want Joop mos
veur zien wark een paar oaveruren maken.
He kwam dus een betjen later. Umdat ut zo
gezellig was kan ik der ok bar weinig oaver
vertellen. Ur enige noemenswaardige van dis-
sen oavund was dat H.J. veur ut eerst in zien
roemruchte carriere van Picard wis te win-
nen.
En ai zeet op wat veur een maniere dan kuj
doar allene mor bewondering veur hebb’n. Ut
ging nameluk zo.
De eerste game verloor H.J. kansloos en
Pikkaard begon steeds meer te lachen, mor
dat lachen zol um gauw vergoan.
In de tweede game stond e nameluk met  19-
16 veur.  Toen begon den besten man de bal-
len een betjen an te geven met ut idee van,
die letste twee punten komt vanzelf.
Mor dat menen H.J. ok en zo wis H.J. deur
heel rustig te blieven toch nog de tweede set
met 21-19 te winnen.
De derde set ging nog veulle mooier. Wisse-
len met 10-2 en winnen met 21-6 is tegen
Bert Picard  ut mooiste wat der is. He balen
as de spreekwoordelijke stekker  en wie
wonn’n uutendeluk met 7-3.

De wekke der op mossen wiele tegen
Ugchelen. Of better gezegd tegen van Laere.
Den besten man was met zien team al um
good half zeuven in de hal um zich optimaal
veur te kunnen bereiden.
Ie kunt wal fanatiek wezen mor, op zo’n
maniere dat dut  hoaste een betjen lachwek-
kend an.
Ai dan bedenkt dat e zien twee jonge team-

genoten, die best wal goed kunt speullen,
adviseert um te goan verdedigen dan moi der
toch een hele rieje vraogtekens bie zetten.
Oaverigens mot ik neet noalaten te zeggen
dat den besten man wal degeluk een balletje
sloan kon. Wie verloren der alledree van. H.J.
was der nog  ut kotste bie.  Met 21-19 in de
derde set met een betjen heel veule pech
verloor H.J. van zien opponent.

Ze hadd’n der ok zo’n deerntjen bie. Volgens
mien  heb ze den vrogger in ut zeekenhuus
in de shaker e had want ze had ut figuur van
Pamela Anderson de neuze van Barbara
Streisand en de toafeltenniskwaliteiten van
Steffi Graf. Die laatste beiden mag ie veur
mien part ok umme dreien. Ut word’n tenslotte
5-5 en daor war’n beide partijen tevreden met.
Wie bleven allene met ene vroage zitt’n. Hoe
kuj de godsganselukken oavund noar een
sportvereniging goan zonder een stuuver te
verteren????

De wekke der op mossen wiele opnieuw
thuus, en weer tegen olde bekenden van ons.
Ut was ut team van  de heren Post, Light, en
Teerds. Dat kon wal is een zwoaren dobber
word’n. Die jongens heb met mekare zo’n
kleine tweehonderd jaor ervaring. Noe kwam-
men wiele der ok kort bie umdat Rino bie ons
in mos vallen. En he deed dat weer met veulle
passie.
Ut was warkeluk een oergezelligen oavund.
Wie waren dan ok heel bliej met opnieuw een
puntendeling.

De laatste pot mossen wiele tegen Swift uut
Deventer. Ze waren met twee man want de
laatste man had dansles.
De jongens waren noa ons inzicht de besten
van de eerste ronde. Ze wonnen dan ok ver-
diend met 6-4. H.J. bleef veur ut eerst punt-
loos en dat was neet de bedoeling. Volgende
keere kan ut in ieder geval neet slechter.

Groeten uut Reurle
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Tussenstand competitie senioren (1)

Na mijn zomervakantie vernam ik tot mijn spijt dat Collin Vredenveldt en Imad Moukaddim dit
seizoen niet wensten te spelen.

Zoals bekend zijn, door het niet uitkomen van Collin Vredenveldt en Imad Moukaddim, Eric Pijper
en John van Spengen doorgeschoven naar team 2.Team 4 kreeg alsnog toestemming om in de
hoofdklasse uit te komen en werd zodoende team 3.
Toekomst 4 werd teruggetrokken uit de competitie.
Beide teams dienen de komende tweede helft aanmerkelijk beter te presteren om degradatie te
voorkomen.
Team 15 , bestaande uit 3 jonge spelers, kreeg tot mijn teleurstelling geen dispensatie om in de
4e klas uit te komen. De HCL kwam niet uit met de poules.
In de krant heeft u allen kunnen lezen dat ons heren 1 en dames 1 bijzonder goed presteren.
Heren 1 lijkt met 9 punten voorsprong op Torenstad regelrecht op het kampioenschap af te
stevenen. Reden genoeg, lijkt mij, om beide teams flink aan te moedigingen.

Heren 1e divisie-groep 2 Persoonlijke resultaten
DE TOEKOMST 1 5 37 SPANJE R VAN 9 9 100%
TORENSTAD 1 5 28 KOBES G. 12 11 91%
SCHENKER/SKF 1 5 26 BEELEN R 12 7 58%
PECOS 1 5 23 HEIJDEN J.W.F. VAN DER 12 7 58%
BERGEYK 1 5 23
AVANTI 1 5 13

Heren: 3e divisie-groep 2 Persoonlijke resultaten
FLITS 1 4 36 PIJPER E 9 4 44%
TVO 1 5 26 HELMICH FR W H M 12 3 25%
HUTAF 1 5 23 BLEUMINK T 12 3 25%
DE VELUWE 2 4 22 SPENGEN VAN J 12 2 16%
REGA 1 5 21
DE TOEKOMST 2 5 12

Dames: 3e divisie-groep 2 Persoonlijke resultaten
DE TOEKOMST 1 6 43 KRIKKE M 12 11 91%
SVE 1 6 40 BOER M 12 11 91%
SWIFT (D) 1 6 35 FABER I R 9 2 22%
GTTC GRONINGEN 2 6 32
GTTC GRONINGEN 3 6 27
HOONHORST 2 6 18
TORENSTAD 2 6 15

Heren : Hoofdklasse Poule 2 Persoonlijke resultaten
D.T.S. 1 5 39 B.J. KLEIN TEESELINK 15 5 33%
MAZZA FLITS 2 4 21 P. VAN LAARHOVEN 12 0 0%
BLAUW WIT 1 4 20 R.P. SWATERS 15 9 60%
EMMELOORD 1 5 18
SWIFT 1 3 16
DE TOEKOMST 3 5 16
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1e Klasse B Persoonlijke resultaten
BRUG DE 2 5 30 WEERTHOF P W  VD 15 11 73%
VELUWE DE 5 5 30 EGBERS M 12 3 25%
SWIFT (D) 2 5 28 WITTENBERG H 12 3 25%
TRIAS 1 5 24
WIJK 16 1 5 19
TOEKOMST DE 5 5 19

2e Klasse C Persoonlijke resultaten
SWIFT (D) 4 5 36 VOELMAN J 12 9 75%
BRUG DE 6 5 29 SNIJDER F P 6 4 66%
TRIAS 4 5 25 BOUCK S 12 4 33%
TOEKOMST DE 6 5 22 HEIJINK J R 15 3 20%
VELUWE DE 6 5 22
LIEVERDJES 2 5 16

2e Klasse D Persoonlijke resultaten
HOLTEN 1 5 40 SNIJDER K J 15 7 46%
TORENSTAD 3 5 28 WILLEMS M 15 5 33%
GELVANDRIA 1 5 27 VERWOERT R E 12 2 16%
SHOT '78 1 5 21
LIEVERDJES 1 5 18
TOEKOMST DE  7 5 16

3e Klasse C Persoonlijke resultaten
BRUG DE 9 5 30 BROEKE R 15 13 86%
TOEKOMST DE 8 5 30 STEGEMAN H 15 8 53%
GELVANDRIA 3 5 27 HENDRIKSEN J L 12 5 41%
SWIFT (D) 5 5 27
UGCHELEN 1 5 24
LIEVERDJES 3 5 12

3e Klasse A Persoonlijke resultaten
BRUG DE 13 5 33 HILST F VAN 15 12 80%
FUTURA 1 5 31 KLEIN BALTINK W J 15 6 40%
TOEKOMST DE 9 5 24 BOUWMEESTER J 15 4 26%
WARNSVELD 1 5 23
ZTTC 1 5 20
DTTC 2 5 19

3e Klasse E Persoonlijke resultaten
MTC 2 5 37 SCHOOLDERMAN J B H 15 13 86%
SPINNERS DE 2 5 28 KNIPPEN R 15 4 26%
BRUG DE 12 5 24 LEIDEKKER W 12 2 16%
TOEKOMST DE 10 5 24
FUTURA 2 5 20
TRIAS 7 5 17

Tussenstand competitie senioren (2)
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Tussenstand competitie senioren (3)

3e Klasse H Persoonlijke resultaten
BRUG DE 10 5 35 EMSBROEK H 12 7 58%
OLST 4 4 24 SCHRIJVER J 12 7 58%
TOEKOMST DE 11 4 18 HORSTMAN A 9 2 22%
ABS 1 4 16
OVERA 2 5 14
GELVANDRIA 2 4 13

3e Klasse G Persoonlijke resultaten
OLST 3 5 34 FLEMING M 15 14 93%
BRUG DE 11 5 30 CLER R DE 3 2 66%
TOEKOMST DE 12 5 29 OTTEN R 9 5 55%
TORENSTAD 4 5 24 VELDMAAT J 12 4 33%
DSC 1 5 21 SIMMELINK E 6 2 33%
TRIAS 9 5 12

4e Klasse E Persoonlijke resultaten
GELVANDRIA 4 5 41 DRIESSEN E 15 13 86%
TOEKOMST DE 13 5 37 LAARHOVEN J VAN 15 11 73%
BRUG DE 18 5 23 RIJSWIJK J 15 9 60%
LIEVERDJES 5 5 21
ESV 1 5 18
GASTEC 2 5 10

4e Klasse J Persoonlijke resultaten
MTC 5 5 33 WISSINK E A 6 5 83%
ZC AKTIEF 3 5 29 B.M. VAN WEL 9 7 77%
TOEKOMST DE 14 5 28 MOESPOT F N 15 7 46%
DSC 2 5 27 FRANSSEN H C 12 5 41%
LIEVERDJES 6 5 17
GORSSEL 2 5 16

5e Klasse E Persoonlijke resultaten
TORENSTAD 7 5 33 OSTERLOH J W S A 12 12 100%
TOEKOMST DE 15 4 29 FRANSSEN W 12 9 75%
GELVANDRIA 12 5 27 EGGINK E 12 6 50%
SWIFT (D) 14 4 24
MTC 6 5 24
ETTV 4 5 3

5e Klasse F Persoonlijke resultaten
DTTC 7 5 40 HOFFMAN Q 9 8 88%
TOEKOMST DE 16 5 28 WILGENHOF W 12 8 66%
WIJK 16 9 5 21 HOFFMAN J J J 15 9 60%
TORENSTAD 8 5 19 WENNEKER C 9 2 22%
SWIFT (D) 16 5 17
TRIAS 17 5 15
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Tussenstand competitie senioren (4)

5e Klasse G Persoonlijke resultaten
TOEKOMST DE 17 5 34 VOELMAN W J 15 13 86%
TRIAS 14 5 28 SCHALLER P. 12 8 66%
HOLTEN 4 5 26 EBSKAMP B 9 6 66%
GASTEC 3 5 26 PATER A 9 3 33%
ZC AKTIEF 5 5 25
SHOT '78 5 5 11

5e Klasse H Persoonlijke resultaten
UGCHELEN 2 4 27 JORRITSMA R B 12 9 75%
TOEKOMST DE 18 4 24 ALBERS H M 9 6 66%
SHOT '78 7 4 18 FISCHER A C 12 6 50%
TRIAS 16 4 17
SWIFT (D) 18 4 14

5e Klasse I Persoonlijke resultaten
GELVANDRIA 10 4 32 HOFLAND-FRANSSEN A 9 5 55%
TRIAS 15 4 19 VELS H 9 5 55%
PTT 1 4 18 BOKKEL J C TEN 12 6 50%
TOEKOMST DE 19 4 18
SMASH '82 1 4 13

6e Klasse A Persoonlijke resultaten
WARNSVELD 5 4 37 VOS J 3 3 100%
OVERA 4 4 20 ENTERMAN A 9 4 44%
GELVANDRIA 16 4 15 ENTERMAN M 6 2 33%
SWIFT (D) 22 4 14 BANNINK A 12 0  %
TOEKOMST DE 20 4 14

6e Klasse C Persoonlijke resultaten
SPINNERS DE 5 5 37 LANDE J G B VAN DER 15 7 46%
GELVANDRIA 15 5 32 SLOESARWIJ H 9 1 11%
TORENSTAD 10 4 25 WISSINK J W 12 1 8%
MTC 7 4 21 E. JONKER 0 0 0%
TOEKOMST DE 21 5 13
WIJK 16 12 5 12

6e Klasse E Persoonlijke resultaten
TOEKOMST DE 22 4 26 EILERS-KRAAN E 9 7 77%
ABS 5 4 25 VRUGGINK M 9 6 66%
FUTURA 5 3 23 FRERIKS E G 9 6 66%
WIJK 16 13 4 10 ARTS A S S G 9 5 55%
MTC 9 3 6

Auteur
Bart Ebskamp
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Wist u dat...

Bep laatst problemen had met de auto. Bij het wegrijden van Toos, de auto niet meer voor of
achteruit wilde. Bep dacht dat ze in de tuin van Toos zat of iets voor het achterwiel had
liggen.
Toos polshoogte kwam nemen. Het voorwiel er dwars onder zat.
De man van Toos er bij werd gehaald die de auto aan de kant  zette. Ze  toen verder gingen
met de auto van Toos. Bep het toen erg verbaasde dat Toos aanbood Bep ‘s avonds naar
huis te brengen. Er gelukkig nog een auto in Lochem stond waar Bep mee naar huis kon. Ria
Scheggetman haar ook nog een lift aanbood.

Wilco en Marina meedoen aan de Special Olympics Summer Games in Dublin in Ierland.
deze plaats vinden van 16 tot en met 29 juni in 2003.
ze samen gaan met nog een tafeltennisvereniging uit Almelo.
hier ook de zwager van Gerda Sprukkelhorst aan mee doet uit Almelo

De dames aan de stamtafel het met zijn allen over de afwas hadden. (Hoe kan het ook
anders?) Toos toen erg verkouden was. Het op een gegeven moment ging over afwas-
borstels en over het schoonmaken van een neus. Toos niet meer wist hoe dit te combineren
viel. Bep Fisscher haar misschien uit de brand kan helpen. Want volgens haar  moest dit
echt in de ‘Wist u datje’s”. Bep doe je best voor de volgende keer, we wachten af.

Jacqueline de Vos goed is in partnerruil. Toos wat bestelde aan de bar.
ze nog geen briefje had volgens haar, maar toen ze op het bord keek er een briefje hing van
Bep en Toos. Toos hielp toen Jacqueline uit de brand en zei dat dat Coos moest zijn en Toos
de andere helft van Bep was.

Ria Albers en Cato Arink gestopt zijn met ballen rapen. We beide dames nogmaals willen
bedanken voor alle gedane werkzaamheden.

•

•
•

•
•
•
•

•

•
•

•

Via Jan Wissink kregen we te horen dat er weer een tweetal instellingen onze afdeling een
warm hart toedragen. Door hun financiele bijdrage is het voor ons weer mogelijk een “dagje

uit” te organiseren. Daar dit altijd weer extra kosten met zich meebrengt zijn wij enorm blij met
elke financiele ondersteuning. Hierdoor was het ook mogelijk dat we er 17 juli een grandiose dag
van konden maken. En dat zullen we nu zeker weer doen. Voor dit jaar zit het er niet meer in,
maar volgend jaar gaan we zeker weer wat plannen. Rest mij nog u de namen te geven van
deze instellingen die ons financieel steunden en ze heel hartelijk te bedanken voor dit geweldige
gebaar.

Lochem Promotion  500 euro
Toeristenbelangen VW Laren (Gld) 100 euro
Namens ALTC bedankt Erna Eilers

Bedankje
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Gedragsregels

Het kabinet is gevallen. De LPF, de partij
van Pim Fortuin, wilde een frisse wind

laten waaien in onze maatschappij. Dat is niet
gelukt, omdat er teveel onenigheid was bin-
nen de fractie en het partijbestuur.
Meer respect, een van de doelstellingen om
dit te bewerkstelligen in onze maatschappij,
heeft volledig gefaald. Door het onderlinge
gekrakeel.
Ook in het verenigingsleven spelen normen
en waarden een belangrijke rol voor het goed
functioneren van de club.
Denk maar aan de kantineregels, enigszins
verplicht opgelegd door de Nederlandse over-
heid.

Gedragsregels spelen ook een belangrijke rol
in het verenigingsleven. Iets voor de club over
hebben is ook in het belang van ieder lid.
Het bestuur, de commissies en onze vrijwilli-
gers moeten op de leden kunnen rekenen als
zij gevraagd worden iets voor de club te doen.
Bijvoorbeeld een bardienst draaien, schoon-
werkzaamheden verrichten, behulpzaam zijn
bij toernooien en andere activiteiten.
Voor het goed functioneren van een club, waar
je als lid ook de vruchten van plukt, vind ik
het een vrij normale zaak, dat je je ook eens
aan gaat melden voor vrijwilligerstaken. Onze
club beschikt over een goed kader, maar veel
van hen worden te zwaar belast omdat er
steeds een beroep op hen wordt gedaan.

Mijn conclusie is dan ook, geef je als lid eens
spontaan op bij het bestuur of bij het overige
kader voor vrijwilligerswerk. Het geeft je vast
een voldaan gevoel als je wat voor de club
wilt betekenen. Een frisse wind laten waaien
in ons verenigingsgebeuren is ons gezamen-
lijke doel.

Auteur
Henk Emsbroek

Zondag 6 oktober jl. organiseerde ik voor
de 18e keer in onze hal het jaarlijkse

veteranentoernooi.
Daarover wil ik zeggen dat het wederom zeer
geslaagd was en gezellig en dat vele deelne-
mers te kennen gaven het volgende jaar weer
van de partij te willen zijn.

Om een uitvoeriger verslag aan te leveren-
heb ik gezien de belangstelling die er is bij
onze leden geen behoefte. (Nl geen (0) deel-
nemers

Wel wil ik de jubileumcommissie en het be-
stuur dank zeggen voor de ter beschikking
gestelde prijzen voor de gratis verloting i.v.m.
het 50-jarig jubileum van onze vereniging.

In het bijzonder wil ik Chris Wenneker bedan-
ken voor zijn  “totale bijdrage” Hij weet wat ik
er mee bedoel.

De teleurgestelde auteur
Rino Knippen

OTC-toernooi
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KERSTKAARTEN
Op vrijdagavond 20 december 2002 om 20:00 uur is er op-

nieuw een kaartavond.
Iedereen mag (gratis)  mee doen en er zijn leuke

 prijzen te winnen.
Er worden de volgende (kaart-)spelen

georganiseerd:

JOKEREN

en

KLAVERJASSEN

Kies aan welk spel je wilt meedoen en schrijf je in.

Het formulier hangt in de entreehal.

De inschrijving loopt tot en met donderdag 19 december.

De activiteitencommissie

Mededeling (Kerstkaarten)
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IJsselstreekkampioenschappen

woensdag  27 november 2002

Algemene Ledenvergadering

aanvang: 20:00 uur
locatie: café Scholten

Komt Allen !

zaterdag 18 januari 2003

IJsselstreek-kampioenschappen Jeugd
te Gorssel

zondag 19 januari 2003

IJsselstreek-kampioenschappen Senioren
te Gorssel

Het inschrijven dient te gebeuren op een inschrijfformulier welke in de hal neer-
gehangen is. De inschrijvingstermijn sluit op 15 november 2002.

Hou deze data in januari vrij en geef je op voor dit toernooi!

Algemene ledenvergadering
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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:
01-10M. Rhebergen 20-11
S.T. Abdelrahman 30-11

Bedankt als lid :
Maurice Wissink (per 01-10-2002)
Albert Hahnweg 152
7242 EM Lochem

Nieuwe  jeugdleden:

Per 01-10-2002
I.Visser (Imke)
Nieuwstad 34
7241DR Lochem
0573-280344
Geboren 14-05-1992

M.Visser (Maaike)
Nieuwstad 34
7241 DR Lochem
0573-280344
Geboren 14-03-1994

W.C.A. Tjepkema (Wim)
T.Asserplein 11
7242 CW Lochem
0573-255224
Geboren 23-03-1993

Roelofs J.M. (Annemiek)
Endepol 15
7241 LE Lochem
0573-257711
Geboren 15-08-1992

Per 26-09-2002
J. Van der Molen
Gr. Hendriklaan 9
7242 CH Lochem
0573-258045
Geboren 13-04-1994

Verhuisd:
Per 05-10-2002
J.A. Zweers en H.C. Zweers
Van Louise de Coligny laan 38
Naar Dillenburg 56
7242 BC Lochem

Nieuw Lid Jazzgymnastiek;
Per 01-10-2002
S. Goudswaardt – Beem (Sanne)
Pr. Marijkelaan 1
7242 ES Lochem
0573-252606
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Het barrooster

Hieronder is het barrooster van de actuele maand en de daaropvolgende maand (december
2002).

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 nu ook weer 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

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
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

Tafeltennissen bij De Toekomst,

meer dan een sport...
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Maaike snapt het niet (1)

Maaike Krikke snapt weinig van de wederopstanding van de Toekomst. Van vrijwel zekere
degradant tot kampioenskandidaat nummer een. En dat ook nog binnen een jaar. In Lochem

kan het allemaal, al snappen de tafeltennisters van de Toekomst  er zelf ook maar bar weinig
van. Een verwoede poging van vier vrouwen om uit de schaduw van hun succesvolle manne-
lijke clubgenoten te stappen.

Eerlijk gezegd vragen we onszelf ook regelmatig af waar het huidige succes opeens vandaan
komt, stelt Maaike Krikke, speelster bij het eerste vrouwenteam van de Toekomst.

Eind april van dit jaar dreigde voor Krikke en Co de pijnlijke afdaling naar de spelonken van het
nationale tafeltennis. De afgang bleef de ploeg bespaard omdat de concurent Vriendenschaar
zo vriendelijk was de slotwedstrijd van de competitie met 8-2 te verliezen. De Toekomst be-
haalde daardoor welgeteld een puntje meer dan de opponent en handhaafde zich in de derde
divisie.

Zonder verwachtingen begonnen de Lochemse vrouwen dan ook aan dit seizoen. Ontspannen
een potje tafeltennissen en maar zien waar het schip dit keer weer strandt. Halverwege de
competitie gaat de Lochemse boot in volle vaart richting titel. Ongelooflijk verklaart Krikke. Ik had
veel verwacht, maar niet dat we mee zouden doen om het kampioenschap. Eigenlijk kan het
ook allemaal niet, al is het een feit dat Marjolein Boer en mijn persoontje een stuk beter staan te
spelen dan vorig seizoen. Samen met Irene Faber en Marlies Fleming hebben we natuurlijk een
heel behoorlijk team.

Toch verwacht Krikke een lastige tweede seizoenhelft. Alle tegenstanders kennen ons nu en dat
voordeel zijn we nu kwijt.Daarnaast vond ik Hoonhorst heel sterk. Dat was een hele jonge ploeg
met “guppies” van twaalf en veertien jaar, maar allemaal konden ze vreselijk goed tafeltennis-
sen. We moeten nog aardig aan de bak om kampioen te worden.

LASTIG!

Desondanks lonkt de tweede divisie voor de Toekomst. Zo hoog heeft nog nooit iemand van ons
gespeeld benadrukt de 21-jarige Lochemse. Mochten we dat halen, dan zal het heel lastig wor-
den. Ik verwacht er daarom niet al te veel van, maar je weet nooit. Je past je altijd aan een
tegenstandster aan en als die beter is dan ga je automatsich zelf ook beter spelen. Je weet dus
maar nooit.

De vier Lochemse studenten trainen slechts een keer in de week. Veel te weinig voor de tweede
divisie weet Krikke. Daarnaast heeft de ploeg geen coach voor de broodnodige aanwijzigingen
vanaf de kant.

Dat doen we allemaal zelf. Ja, dat gaat best goed. Want we durven elkaar de waarheid te
vertellen. Ook vorig seizoen toen het allemaal wat minder ging, gebeurde het allemaal niet op
een kattige manier. Natuurlijk zijn er wel eens spanningen over en weer, maar dat wordt in de
kantine altijd meteen uitgepraat. We kennen elkaar heel goed, zijn een soort vriendinnen gewor-
den en durven daarom ook eerlijk te zijn ten opzichte van elkaar.
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Maaike snapt het niet (2)

Dat het eerste vrouwenteam het  qua belang-
stelling van buitenaf moet afleggen tegen de
mannen van de Toekomst begrijpt Krikke wel.

Terecht meent ze. Je wordt met name in de
media beloond naar het niveau waarop je
speelt. Dat neemt niet weg dat ik het jammer
vindt dat er over ons maar een paar regels
worden geschreven. We zijn, dit seizoen
vooral, op de goede weg en dan hoop je op
een stukje waardering. Binnen de club zelf
doen we niet onder voor de mannen. De ver-
houding met de mannen is ook goed. Met
Remy Beelen en Gert Kobus heb ik regelma-
tig contact. Nee, met Ron van Spanje niet. Hij
traint ook bijna nooit bij de Toekomst.

Met het eventuele kampioenschap in de derde
divisie en de promotie van de mannen naar
de eredivisie lijkt de Toekomst een heus
tafeltennisbolwerk te worden. Het gaat goed
met de tafeltennissport in de regio oordeelt
Krikke.
Toch blijft de interesse voor de sport een
beetje achter. Dat is jammer, maar van de
andere kant ook wel begrijpelijk. Tafeltennis
is een tactisch en snel spelletje. Ik zou als
leek ook veel liever een volleybalwedstrijd kij-
ken dan naar een potje tafeltennis.

Overgenomen uit het Gelders dagblad
van 18-10-2002. (De redactie)

Hier wordt u de mogelijkheid aangeboden
om in het lege vak hiernaast uw kerst-

en nieuwjaarswensen te vermelden voor het
volgende clubblad. Deze kan ter attentie van
de redactie voor zaterdag 30 november naar
de hal worden opgestuurd.
Mocht u regelmatig de hal bezoeken, verzoe-
ken we u om uw wensen aldaar in het
wensenblad in te vullen.

De redactie

Kerstwensen
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Een adverteerder in de schijnwerper

Naam bedrijf:   Alies Bloemdecoratie
Eigenaresse: Alies Hofstee
Adres : Goorseweg 34

7241 PE Lochem
Tel. : 0573-471066 of

06-15173575
Fax : 0573-471065

in oktober 2000 is Alies, vijfentwintig
jaar jong, begonnen met haar win-

kel. Ze heeft na de MAVO de middel-
bare tuinbouwschool gevolgd. Dit is
een vierjarige opleiding waarin ze de
specialisatie bloemsierkunst heeft ge-
kozen. Deze opleiding kon in Nijmegen
worden gevolgd. Een jaar lang heeft
ze nog in Nijmegen op kamers ge-
woond, daarna heeft ze nog een paar jaar op en neer gereden tussen Lochem en Nijmegen.

Haar praktijkervaring heeft ze opgedaan door drie jaar bij een bloemisterij te gaan werken, om
de kneepjes van het vak te leren. Toen ze vond dat ze sterk genoeg in haar schoenen stond,
heeft ze haar baan opgezegd en heeft ze als zelfstandige onderneemster haar werkzaamhe-
den voortgezet.

Naast bloemschikken geeft ze hierin ook cursussen  en geeft workshops aan huis. De gezellig-
heid speelt daarbij een belangrijke rol, een kopje koffie of thee met een koekje hoort er dan bij.
Het leren wordt dan meer ervaren als een ochtend of avondje  uitgaan. Daarnaast kom je met
een zelfgemaakt prachtig bloemstuk naar huis.
Alies maakt bloemwerken en boeketten  op bestelling, ook grafwerken en bruidsboeketten wor-
den door haar verzorgd. Omdat ze een kleine onderneming heeft kan ze veel persoonlijke aan-
dacht geven dat door veel klanten als prettig wordt ervaren. En ze zegt, ik kan niet alleen kwali-
teit leveren, maar ik kan er ook garant voor staan.
Wat ook leuk is zijn de lessen bloemschikken voor kinderen. Dit gebeurt op de woensdag-
middag. Bloemschikken als verjaardagsactiviteit  komt ook wel eens voor. Een leuk idee, is
gebleken. Het is wel nodig om hiervoor vooraf een afspraak te maken!

In de zomer kunnen er boeketten worden gemaakt van zelfgeplukte bloemen uit de pluktuin.
Dan kan de klant met de schaar in de hand zelf het boeket of bloemstuk samenstellen.
Als klein meisje vond ze het al leuk om in haar tuintje bezig te zijn. Dat deed ze samen met haar
zus. Dus, zoals het spreekwoord  geldt, jong geleerd is oud gedaan.
De schrijfster van dit artikel heeft zelf de zaak in ogenschouw genomen en vindt het echt de
moeite waard wat er allemaal wordt aangeboden. Met respect voor Alies haar kwaliteiten,  wenst
ze  haar verder veel succes in haar bloeiende onderneming.

Auteur
Ria Albers
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Resultaten “Spek uw clubkas”

Halverwege de aktie kunnen we de onderstaande resultaten bekend
maken. Onze vereniging staat weliswaar op een mooie 7e plaats, maar we hopen dat het

nog beter kan. Het slogan van de redactie is altijd, “koop bij onze adverteerders” en vergeet de
bonnetjes niet mee te nemen als u bij Cornelis Plusmarkt bent geweest.

1. St Josephschool 317,50 euro
2. Voetbalvereniging Lochem 277,35 euro
3. Muziekvereniging Advendo 229,75 euro
4. Voetbalvereniging Klein Dochteren 191,70 euro
5. Prins Hendrikschool 147,00 euro
6. C.B.S. De Rank 131,80 euro
7. Tafeltennisvereniging de Toekomst 127,20   euro
8. O.B.S. Toermalijn 111,90 euro
9. Hockeyclub Lochem 111,00 euro
10. Gymnastiekvereniging Brinio 104,80 euro
11. De Berkelduikers  88,75 euro
12. Badminton Club Lochem  88,10 euro
13. Avanti Volleybal  85,90 euro
14. Kegelclub Alle Holt Telt  80,45 euro
15. Scoutin Graaf Ottogroep  79,35 euro
16. Musical Popkoor Popcorn  79,35 euro
17. Korfbalvereniging het Overschotje  69,55 euro
18. Motor en automobielclub SEV  64,20 euro
19. Gekleurde Zanger C.L.W. Noorduyn  62,85 euro
20. Avanti Handbal  58,25 euro
21. Volksdansgroep Scovoda  57,90 euro
22. Kegelclub LMK  55,65 euro
23. NBvP Vrouwen van Nu, afd. Lochem  54,60 euro
24. Accordeonvereniging Concordia  43,30 euro
25. Klootschietvereniging de Boggelaar  40,40 euro
26. Toneelvereniging TOP  40,20 euro
27. K.V. De Molle  38,75 euro
28. Volkstuinenvereniging de Berkelhoek  35,50 euro
29. Kanovereniging Njord  32,20 euro
30. Vereniging de Zonnebloem afd. Lochem  30,00 euro
31. Klootschietvereniging Klein Dochteren  29,50 euro
32. Lochems Mannenkoor  26,25 euro
33. Kegelclub Hooiplukkers  26,15 euro
34. Speel-o-theek Simsalabim  26,00 euro
35. Zangvereniging  Com nu met Sang  23,15 euro

Auteur
Henk Emsbroek
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in de bus van Special Olympics en deze brief
begon met, van harte gefeliciteerd. We wa-
ren voorlopig ingeloot, samen met “de Klup”
uit Almelo, Daar was dus nog niets definitiefs
aan, het woord voorlopig stond nog.

De eerstvolgende bespreking met alle betref-
fende verenigingen zou op maandag 30 sep-
tember plaats hebben.
Twee verenigingen  van de sporten paardrij-
den, zwemmen, judo, atlethiek en tafeltennis
zouden aanwezig zijn op het hoofdkantoor
van NEBAS Nsg in Bunnik.

Al snel werd bekend gemaakt dat de Toe-
komst met onze twee spelers en ook de Klup
mee mochten naar de Special Olympics
World Summer games 2003.
De trainer/coach zal worden geleverd door
vereniging de Klup uit Almelo.

De opzet van de organisatie ziet er gedegen
uit. Bijna elke maand een vergadering van alle
afgevaardigden, twee keer een kennismaking/
trainingsweekend, een kledingsessie om de
spelers van passende kleding te voorzien en
diverse trainingen samen met de spelers van
de Klup uit Almelo.

Dus we gaan als ALTC de Toekomst naar Ier-
land, nou ja, 2 spelers dan.

Van ALTC de Toekomst
Auteur Arie Pater

Special Olympics

Een hele mond vol, maar deze volzin zul
len we in de komende Meppers vaker te-

gen komen.

De organisatie, in Ierland 2002 heeft twee
spelers van A.L.T/C. de Toekomst ingeloot om
deel te nemen aan dat lange woord.
Special Olympics Nederland is een organi-
satie die jaarlijks in juni landelijke toernooien
organiseert voor mensen met een verstan-
delijke beperking.

Na de laatste spelen in juni 2002 in Deventer
kregen we kans onze twee spelers in te loten
voor, je weet wel, moeilijke naam.
Dit wil zeggen, Wilko Brunsveld en Marina van
de Zee hebben de kans om in 2003 naar Ier-
land te gaan. Dit toernooi zal worden ge-
speeld van 16 juni tot en met 31 juni 2003.
Het geheel begint met een 4-daags verblijf in
een olympisch trainingsdorp, gevolgd met een
week spelen in Dublin.

We kunnen maar twee spelers laten deelne-
men omdat; een deel van onze spelers een
lichamelijke handicap heeft, een deel niet deel
kan nemen aan het toernooi wegens onvol-
doende kennis van het regelement en een
speler mee had kunnen doen als hij aan het
landelijke toernooi in Deventer deel zou heb-
ben genomen.

Vooralsnog dachten we weinig kans te ma-
ken, zoveel mazzel hebben we niet?
Maar, jawel op 21 sept. 2002 kreeg ik een brief

ik

tafeltennis
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De puzzelhoek

De juiste oplossing van de puzzel uit het oktobernummer was: Een echte vrijwilliger is ie
mand die goed eigenbelang op kan offeren voor een ander.

Uiteindelijk zijn er inzendingen binnengekomen. De winnaar na trekking is geworden: Alwin
Lankhorst

Het thema van deze maandpuzzel is HERFST. De oplossing is een zegswijze.

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

INLEVEREN UITERLIJK 2 DECEMBER IN DE COPYBUS!!!

Oplossing novembernummer :

Naam:

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

aster
bladeren
boom
brandweer
dakpan
herfst
herfststorm
herfstblad
het weer
inslag
kastanje
kind
krant
kou
ladderwagen

oktober
onweer
orkaan
piet paulusma
schade
snert
storm
tak
takken
troep
verzekeren
waaien
weerbericht
wind
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Jeugdhoek

Beste jeugd,

Straks na de rustpauze in deze competi
tie zal het er om gaan spannen. Meer-

dere jeugdteams hebben nog een kans om
kampioen te worden. Degradatiekandidaten
zijn er gelukkig niet tot nauwelijks. En als ons
eerste team van de jeugd weer kampioen
wordt hebben we er alle vertrouwen in dan
ze dit keer wel naar de landelijke competitie
mogen.

Er is ook een mooie locatie voor het volgend
jeugdkamp gevonden, meer informatie zal
nog volgen. Maar wat we kunnen vertellen is
dat dit eens te meer een bijzonder mooie
locatie is.

Zoals jullie ondertussen hebben vernomen is
het vriendjestoernooi niet doorgegaan, dit in
verband met de herfstvakantie. Het toernooi
zal hopelijk dit jaar nog gehouden worden. In
de kerstvakantie is natuurlijk ook weer het
schooltafeltennis…dus vertel jullie vriendjes
hier al over.

Inside JC: Omdat onze commissie een beetje
uitgedund raakt zijn wij ook opzoek gegaan
naar nieuwe commissie leden, wij hadden
gelukkig een aantal op het oog. En binnen niet
al te lange tijd zal de jeugdcommissie dus
enkele transformaties ondergaan.

Verder zal het jullie op zijn gevallen dat er geen
bardienst meer is tijdens de jeugdtrainingen.
Hiervoor onze verontschuldigingen. Hieraan
kunnen wij helaas erg weinig doen. Maar voor
de jeugd zal er natuurlijk altijd ranja beschik-
baar zijn.

Ten slotte willen wij de jeugd in het algemeen
vragen om een paar leuke ideetjes te beden-
ken voor de jeugdhoek, zoals jullie zien wordt
hij steeds korter…en de jeugdhoek is ten slotte
van de jeugd…dus alle ideeën zijn welkom!!!

Met vriendelijke groet…
de jeugdcommissie
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Jeugd najaarscompetitie

De eerste helft zit er al weer op en de onderstaande resultaten zijn geweldig  te  noemen.
Persoonlijke uitschieters zijn Jochem en Maarten met hun 100%.

Het vierde team speelt 5e klasse, d.w.z. een klasse hoger vandaar dat het moeilijk gaat. Maar
Coline en Arie wisten al te winnen. Merle was een paar keer heel dicht bij winst.

Team 1 1e klasse A Persoonlijke resultaten

De Toekomst 1 5-41 Bram Ebskamp 15-13-02 86%
Ugchelen 1 5-33 Max Ebskamp 15-12-03 80%
De Brug 1 5-23 Guido v. Zwieten 15-12-03 80%
Torenstad 1 4-19
Swift 2 5-19
Ugchelen 2 4-  5

Team 2 4e klasse B Persoonlijke resultaten

De toekomst 2 5-32 Guus Schutte 15-12 -03 80%
Trias 4 5-32 Nicky Grootjans 15-10- 05 67%
Gelvandria 4 5-26 Siebe Fettelaar 15- 07-08 47%
Torenstad 4 5-23
Ugchelen 7 5-21
Olst 5-16

Team 3 5e klasse A Persoonlijke resultaten

De Toekomst 3 4-32 Jochem Beyer 09-09-00 100%
Toenstad 5 4-22 Jos Goossens 12-09-03 75%
Trias 7 4-22 Freek Jansen 09-05-04 55%
Gelvandria 6 4-14 Marten Knot 06-06-00 100%
Ugchelen 8 4-10

Team 4 5e klasse B Persoonlijke resultaten

Swift 8 4-33 Colin Rhebergen 12-03-09 25%
De Brug 5 4-29 Merle Rhebergen 12-00-12 0%
Trias 6 4-23 Arie Goossens 09-01-08 11%
Wijk 16 4-11
De Toekomst 4 4-04

Veel succes allemaal
                                                                                               Wedstrijdsecretaris Wim Voelman
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We hebben gewonnen met 9-1. Na de
wedstrijd zijn we naar de Mc Donalds

geweest met onze no1 chauffeur Albert
Enterman.
Hij vertelde ons toen een verhaal over een
vlieg en een gevangene (erg interresant!). Het
verhaal ging over een man die 25 jaar cel
kreeg en in die cel was een vlieg die hij heel
goed trainde trucjes te doen. Aan het einde
van zijn straf liet hij de trucjes van de vlieg
aan de bewaking zien, maar de bewaking
sloeg de vlieg meteen dood (en toen moest
hij huilen). Voor dit verhaal vertelde Jos,
Jochem en Freek een verhaal over de bal-
lonnen van Mc Donalds. Op die ballonnen
moest iemand trappen en roepen; "Dit is een
overval". De kassajuffrouw drukte op de stil-
alarmknop. De vleesetende Ronald Mc
Donald kwam en de politie kwam en zei; "'t
gebouw is omsingeld, gooi uw wapens naar
buiten". Dus wij gooiden de ballonnen naar
buiten. De sirenes loeiden door het stil alarm
en de politie begon te schieten. Toen brak op
25 plaatsen in Deventer brand uit. Toen kwam
er een leger van Ronald Mc Donald. Hij had
z'n vriendjes opgehaald (Bassie en Adriaan,
Pippo de Clown) en die hadden vreselijke
honger. Toen begonnen ze spontaan agen-
ten op te eten. Alle agenten vlogen in het rond.
De agenten schoten, maar de kogels ketsten
op hun gewapend beton harnas af. Daarna
kwamen tanks de oprijlaan op bij de Mc Drive
om een patatje oorlog te halen met extra veel
yzer. Maar de Clown's wilden daar een frietje
voor steken, dus begonnen de zelf automati-
sche ballonnengeweren spontaan te schie-
ten. Pipo had een mortierwerper met mortie-
ren gemaakt. Bassie maakte verscheidene
ballonsoldaten om de tanks te overvallen. De
tanks begonnen te schieten en Mc Donalds
begon te veranderen in een oud Duits Ford
uit de 2e wereld oorlog. Toen kwam het Ame-
rikaanse anti terroristen team met het vlieg-
tuig en Adriaan haalde het vliegtuig met een
eigengemaakte AA gun neer. Het vliegtuig viel
boven op de tanks. Niemand buiten het ford
overleefde het, behalve de clowns. Ook was

half Deventer in vlammen opgegaan. De
clowns hadden er honger van gekregen en
begonnen van de overvloed van eten heerlijk
te eten.
Een kind genoemd BAVIAAN(Belagelijke Aan-
gebakken Vervuilde en Incorrecte Appeltaart
en Aardig tegen Niemand) ging ook meehel-
pen (wat er nog mee te helpen viel, want bijna
iedereen was dood). Maar Baviaan ging het
ford binnen en at de kassajuffrouw op, toen
stond hij op ontploffen. Snel kwamen Bassie
en Adriaan met Baviaan naar buiten om het
superteam (Jos, Jochem, Freek) te redden.
Pipo had een medicijn waardoor Baviaan niet
ontplofte, maar dit hielp niet meer. Ze brach-
ten hem naar de andere kant van Deventer
om hem daar rustig te laten sterven.
BOEM !!!!
De andere helft van Deventer was vernietigd.
Toen kwam Batman en bouwde zijn
Batmobiel om in een oud Amerikaans Ford.
Hierdoor verscheen plots een Cola-Light,
waardoor de rest van de wereld genoeg Cola-
Light had voor hun leven. Daarna haalde
batman pakjes uit zijn riem met daar in man-
netjes in blik, hij plantte ze onder de grond.
De mannetjes vernietigden de clowns en toen
werd alles weer normaal.

Zo was onze middag.

Vriendelijke groeten,
Jos, Jochem en

Freek
(hij heeft niet aan dit project meegewerkt)

(kan ik me voorstellen (red.))

Jeugdverslag Gelvandria? - Toekomst 3
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De twee kanten van...

De twee kanten van…….Guus Schutte

Naam : Guusje
Woonplaats : Lochem
Geboorteplaats : Op een bed in het ziekenhuis
Geboortedatum : 20-05-1988….. geloof ik…
Schoenmaat : medium
Leeftijd : doe maar 14
Opleiding : euhm….zegt;’een 4 voor frans’ genoeg?!
School : Staring College
‘t 1e wat ik doe als  ik wakker word : euh, wekker uitzetten en verder slapen!
Voorkeursdrank : flugel
Afkeursdrank : ouwe jenever
Lekkerst eten : hamburger!!
Niet te eten : euh, effe kijken…alles wat Emmy maakt!?
Favo. Muziek : ik luister nooit muziek…..Korn
Niet om aan te horen : euhh.. een broer onder de douche
speelklasse : 4e B
ambitie’s prive : 2 dagen non-stop dronken zijn…..net als mijn broer
ambitie’s tafeltennis in 3 woorden : daar vraag je me wat!!!………
beschrijf ik mezelf als... : de beste, DE nummer 1, bescheiden!! Hahaha
mijn liefdesleven : Emmy plagen en irriteren
lid sinds : mmm leuke vraag….19…euh….1999?
familie : broer, ouders, 2 zussen
huisdieren : euh..toekomstige hond
hobby’s : tafeltennis, heel irritant zijn
favoriete jeugdspeler : ik…..haha ooh wat ben ik toch heerlijk bescheiden
favoriete speelster : Emmy Pater
favoriete speler : ken ik niet
trainingsarbeid : heuh?!…ooh zo….2 keer per week
beste prestatie met tafeltennis : euh……88%???!!
Wil later worden : euh… iets met techniek
Beste karaktereigenschap : ik ben schattig
En de slechtste : ik ken heel irritant zijn…he Emmy?! Hahaha
Ik ben bang voor : euh…spinnen zo groot als mijn ‘handje’.
Kijkt graag naar : de tv
Heeft een hekel aan : een kapotte p.c
De wereld over 100 jr .: dat zou ik ook wel willen weten
Mijn droomwens : euh…haha 3 auto’s, met een villa
Wijze raad : blijf bij me uit de buurt als ik net wakker ben!!
Ik vond dit interview : ja….leuke vraag…..euh zeer moeilijk!!
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“Toekomst Moppers”

Peter bezoekt samen met zijn maat Henk
zijn oude moeder. Terwijl Peter gezellig

met zijn moeder praat, eet Henk de pinda’s
op die op de tafel liggen. Als ze samen weer
weg gaan, roept Henk: “Bedankt voor de pin-
da’s.” Waarop Peters moeder vriendelijk zegt:
“Je mag ze van mij hebben. Sinds mijn kunst-
gebit kapot is kan ik alleen de chocolade er
nog vanaf zuigen.”

Rechter: “Meneer Jansen, na bestudering
van alle omstandigheden heb ik beslo-

ten om uw vrouw •300 alimentatie per week
toe te kennen.”
Meneer Jansen: “Heel fideel van u, edelacht-
bare. Ik zal zelf ook proberen om haar af en
toe wat geld te sturen.”

Een man ligt ‘s nachts samen met z’n
vriend-in in bed te slapen als plotseling

de bel gaat. Hij draait zich om, kijkt op de wek-
ker en ziet dat het half 3 is. “Bekijk het maar,”
denkt hij en draait zich weer om. Dan tikt zijn
vriendin hem op de schouder en zegt: “Ga je
niet kijken wie er aan de deur staat?” Dus met
veel pijn en moeite komt de man uit bed en
gaat naar beneden. Hij opent de voordeur en
daar staat een jongetje dat vraagt: “Zou je me
even kunnen helpen met duwen?” “Nee! Don-
der op! Het is half 3. Ik lag in bed te slapen,”
zegt de man en gooit de deur dicht.
Hij gaat terug naar boven en vertelt zijn vrien-
din wat er was gebeurd en zij zegt: “Je bent
een slappeling! Weet je nog die nacht dat wij
met een kapotte auto stonden in de stro-
mende regen en we die man uit bed moes-
ten bellen om ons weer op weg te helpen.
Hoe zou jij je voelen als hij had gezegd dat
we moesten opdonderen?” Dus hij gaat weer
het bed uit, kleedt zich aan en gaat naar be-
neden. Hij opent de deur en ziet het jongetje
nergens meer. De man roept: “Hé, hallo?
Moet je nog geduwd worden?” Hij hoort een
stem: “Ja, alstublieft!” Hij kan het jongetje nog
steeds niet zien en roept: “Waar ben je?” En
de stem antwoordt: “Ik ben hier in de tuin op
de schommel!”

Een blonde vrouw zit in een vliegtuig met
een toeristen klasse kaartje. Plotseling

staat ze op en gaat in eerste klasse zitten.
De stewardess ziet dit en vraag om haar
vliegticket. Vaststellend dat het een toeristen-
klasse ticket is, zegt de stewardess: “U mag
hier niet zitten, dit is gereserveerd voor eerst
klas passagiers.”
De blonde vrouw antwoord “Ik ben mooi en ik
ga naar Vancover”, en blijft gewoon zitten. De
stewardess gaat naar de piloot en legt het
voorval uit.
De piloot zegt: “Laat dat maar aan mij over,
mijn vrouw is ook blond.” De piloot gaat naar
de blonde vrouw en fluistert iets in haar oor.
De blonde vrouw staat op en gaat weer naar
toeristenklasse. Terug in de cockpit vraagt de
stewardess: “Wat heeft u haar gezegd, dat
ze zonder problemen naar haar eigen stoel
is gegaan?” De piloot: “Ik heb haar verteld dat
eerste klas niet naar Vancover gaat.”

Steeds als ik ruzie heb met m’n vrouw
wordt ze historisch.”

“Historisch?” “Je bedoelt hysterisch?”
“Nee, historisch! Ze herinnert dan alles wat
ik ooit tegen haar gezegd heb.”

Twee Nederlandse douanebeambten lopen
op vrijdagmiddag om vijf voor vijf langs

de Nederlands-Belgische grens. Ze zien een
lijk in een boom hangen. “Daar gaat ons
weekend”, zegt de een tegen de ander. “Dat
wordt een behoorlijk proces verbaal.”
”Welnee,” zegt de ander, “we hangen hem
gewoon in een boom vijf meter verderop. Dan
hangt hij in België en zijn wij er vanaf.”
Zo gezegd zo gedaan. Nauwelijks zijn ze
klaar of ze horen voetstappen naderbij komen.
De twee Nederlandse douanebeambten dui-
ken snel de struiken in. Er komen twee
Belgische douanebeambten langs. Zegt de
één tegen de ander: “Ach, nee, Sjefke, Kijk!
Daar hangt hij alweer!”

Marcel Snijder
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Volgende maand verwacht...

n Meer nieuws van de Special Summer Games?

n Verslag van het uitstapje van Lady’s Fun?

n Jullie Kerst en nieuwjaarswensen?

n Een kerstverhaal?

n Aankondiging nieuwjaarsreceptie?

n Ik heb me nooit iets van anderen aangetrokken?

n Wellicht staat uw stukje in het volgende clubblad?
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