


december 2002Toekomst Meppers

1

Gegevens

Kerstversiering?

Kerstboom?

Kerstdiner?

Oliebollen?

Vuurwerk?

Informeer eerst bij onze
adverteerders!

De  Toekomst Meppers is later uitgege=
ven dan gebruikelijk. De reden is dat op

het einde van het jaar nog veel aktiviteiten
moeten worden uitgevoerd, waarover we
graag willen berichten voor het einde van het
huidige jaar.

De seniorencompetitie is gelopen en de eind-
standen kunt u dan ook nalezen in deze Mep-
per.
Ook de eindresultaten van de jeugd zijn in de
Mepper opgenomen.
Het eerste herenteam heeft de eerste plaats
weten te behalen in de eerste divisie, waar-
door er gestreden  mag worden voor een
plaats in de eredivisie. Het resultaat daarvan
kunt u in deze Mepper lezen.

Helaas hebben we geen bericht ontvangen
van het verdere verloop van de Special
Olympics. De redactie weet dat de spelers
zich grondig aan het voorbereiden zijn, sa-
men met de spelers van Almelo. Op 7, 14, en
21 decmber zijn er trainingen gepland.

Het gemeenschappelijk initiatief van Advendo,
L.T.T.C., het Smartlappenkoor, het Lochemse
mannenkoor en Pax duivensport om samen
een  presentatie te verzorgen is een feit. Op
12 december is de presentatie geweest. Ook
hiervan verslag in de komende  Mepper.
De Toekomst hoopt dat onze buren ook vol-
gend jaar weer mee willen doen en dat het
smartlappenkoor en het mannenkoor ook hun
geluid laten klinken. Het was nu een tafel-
presentatie, volgend jaar hopen we op meer.

Het eindresultaat van de plusaktie was ge-
weldig, met een eindbedrag van 370 euro en
vijfennegentig cent  hebben we prachtig
gescoord. Misschien volgend jaar nog beter,
maar iedereen bedankt voor de inbreng van
dit jaar.

Resteert  mij u allen een fijne kerst toe te wen-
sen en een uiterst gelukkig 2003

Harry
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Agenda

December 2002

do 12 december Concert van Advendo in de Jan Wissinkhal. Daardoor vervalt de
reguliere training

za/zo14/15 december Promotie/degradatiewedstrijden tussen de verliezer op 7/8 de
cember tegen de verliezer van de play-offs van de eredivisie.

wo 18 december Oliebollen toernooi voor de woensdag-avondgroep (incl.
ALTC)

vrij 20 december Kaartavond, aanvang 20:00 uur, opgave t/m 19 december

 za 21 december Officiële receptie ten aanzien van de promotie van het
1e herenteam naar de eredivisie.
Aanvang 20:00 uur in de Jan Wissinkhal.

 zo 22 december Finaleronde B-meerkampen senioren te Geldrop
(deelnemer: Remy Beelen)

di 24 december Vakantiesluiting  recreanten

vrij 27 december Schooltafeltennis kampioenschappen in de Jan Wissinkhal voor
basisschoolgroepen 5 t/m 8 (aanvang 09:00 uur)

di 31 december Vakantiesluiting  recreanten

 Januari 2003

 vrij 03 januari Nieuwjaarsreceptie met huldiging Kampioenen, aanvang 20:00 uur

 zo 05 januari OPEN DAG L.T.T.C. De Toekomst (onder voorbehoud)

za 11  januari Clubkampioenschappen jeugd (aanvang 10:00 uur)

zo 12  januari Clubkampioenschappen senioren (aanvang 10:00 uur)

-za 18 januari IJsselstreekkampioenschappen jeugd (te Gorssel)

zo 19 januari IJsselstreekkampioenschappen senioren (te Gorssel)

 zo  26 januari Wim Rutgers Veteranentoernooi. Voor senioren (40+) die lid zijn
van een tafeltennisvereniging in de regio IJsselstreek.
Lokatie: Tafeltennisvereniging De Brug  te Apeldoorn

Auteur
Albert Enterman
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Vrij is niet degene die doen kan wat hij wil,
maar degene die doet wat hij moet doen.

En dat is de spreuk waar het bestuur het af-
gelopen jaar voortdurend mee geconfronteerd
werd.
Het was een heel enerverend jaar, met aller-
lei fantastische momenten.
Die ik nu niet meer ga opnoemen, omdat dit
de laatste tijd veelvuldig is gedaan. Wij willen
iedereen bedanken, die op welke wijze dan
ook ons geholpen heeft met het verrichten van
vele taken. Alle vrijwilligers, alle commissies
alle sponsoren, ja eigenlijk iedereen, die het
bestuur geholpen heeft bij datgene wat er
gedaan moest worden.

We hebben de jaarvergadering achter de rug,
het is jammer, dat de opkomst in vergelijk met
het ledenaantal niet zo groot was (32 perso-
nen), maar het is geweldig, dat het aantal
mensen dat op de vergadering aanwezig was,
in ieder geval met ons heeft meegedacht en
kenbaar heeft gemaakt, waar wij in de toe-
komst aan moeten gaan werken.
In deze vergadering is ondermeer besloten,
dat de contributie voor het komende jaar ver-
hoogd gaat worden per 1 april 2003.
Voor de senioren wordt de verhoging • 1,00
en wordt het maandelijks te betalen bedrag
• 9,00. Voor de junioren wordt de verhoging •
0,50 en wordt het maandelijks bedrag • 5,50.
Het bestuur kwam na lang wikken en wegen
tot de conclusie, dat wij niet anders kunnen
dan de landelijke prijsindex volgen, en aan-
gezien alles met de ingang van ons nieuw
betaalmiddel de EURO veel duurder is ge-
worden, moest het besluit voor deze verho-
ging genomen worden.
Wij vragen u dringend om er zorg voor te dra-
gen, dat u deze verhoging ook inderdaad per
1 april doorvoert in de afrekening. In het ver-
leden is gebleken, dat de penningmeester er
steeds achteraan moest om het juiste bedrag
binnen te krijgen.

Van het bestuur (1)
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Van het bestuur (2)

Dat kost niet alleen tijd, maar ook geld. Voor-
heen kwam dit voor rekening van de club,
maar nu is op de algemene ledenvergadering
besloten, dat het bestuur voor degene die niet
op tijd de contributie betaald administratie-
kosten in rekening zal brengen.
Een besluit wat ook genomen is op deze ver-
gadering is, dat onze financieelmanager om
de drie maanden bij de commissies een kas-
controle wil doen, en dat is geen kwestie van
wantrouwen, maar dit zal hij ondermeer doen,
om op de hoogte te blijven met de gang van
zaken.
Het nieuwe Huishoudelijk Reglement is ter
vergadering uitgereikt aan de aanwezigen,
met de mededeling dat mocht iemand nog
aanvullingen willen doen, dit schriftelijk ge-
daan kan worden t.a.v. ondergetekende. Alle
leden die niet op de vergadering aanwezig
waren krijgen nog een exemplaar, en de
nieuwe leden, zullen er bij inschrijving een
ontvangen.

Onze club kent vele vrijwilligers, maar helaas
nog steeds niet genoeg, daarom heeft de al-
gemene ledenvergadering het voorstel naar
voren gebracht, dat bij inschrijving van een
nieuw lid, wordt vermeld dat men bij inschrij-
ving de verplichting aangaat tot het verrich-
ten van een of meer taken binnen de vereni-
ging. Het bestuur gaat dit voorstel verder uit-
werken.

In de notulen van de algemene leden verga-
dering krijgt u een overzicht, van wat er ver-
der besproken is.

Sportief gezien, was het een heel fantastisch
jaar.
Het eerste Jongensteam 1e klasse A: be-
staande uit Bram Ebskamp, Max Ebskamp
en Guido van Zwieten is kampioen geworden,
en heeft daarna de promotiewedstrijd om lan-
delijk door te kunnen stromen gewonnen.
Van harte gefeliciteerd, een geweldige pres-
tatie, jullie hebben het na lang en hard wer-
ken verdiend, eindelijk loon naar werken.

Dan ons 1e Heren team in de 1e divisie; be-
staande uit Remy Beelen, Ron van Spanje,
Gert Kobes en Robert Jan v/d Heyden is kam-
pioen en ja het is echt waar, ze hebben ook
de promotiewedstrijd gewonnen, dit betekend
dat we voor het eerst in de Lochemse tafel-
tennis geschiedenis een team hebben, dat
EREDIVISIE gaat spelen. Van harte geluk
gewenst en succes voor het nieuwe seizoen.
Ter gelegenheid van deze promotie, zal er een
feestje georganiseerd worden op 21 decem-
ber aanstaande, om 20:00 uur in onze hal.
Iedereen is van harte welkom.
Dan rest mij nu nog aan het einde van dit
geweldige jaar, u allemaal hele prettige feest-
dagen toe te wensen en we spreken de wens
uit, dat u voor deze laatste dagen van het jaar
u zelf een ogenblikje rust zult gunnen, en dan
zult u begrijpen hoe u zich onwijs hebt ge-
haast de laatste
tijd.

Namens het bestuur,
Claske Harmsen
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Mededeling (Officiële receptie)

Voor het eerst in de historie
van onze tafeltennisclub

promoveert er een team naar de

Dit willen we niet ongemerkt voorbij laten gaan, maar
samen met jou vieren.
Bij deze ben je uitgenodigd voor de officiële receptie.

Waar: Jan Wissinkhal
Koedijk 64
7241 CL Lochem

Datum: 21 december 2002
Aanvangstijd: 20:00 uur

Het bestuur
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Kerst en nieuwjaarswensen
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Wist u dat...

Claske Harmsen laatst eventjes tegen Ria Scheggetman wilde spelen maar geen batje bij
zich had, Chris Wenneker dit hoorde en er meteen op reageerde en toen tegen Claske zei:
“ uw bedje mevrouw, staat boven zal ik u er even naar toe brengen ? “

Ria Albers vertelde dat het Lochemse Kwartiertje dat nu De Babbelaer heet was geopend
door de moeder van Gerard Scheltens omdat de Koningin geen tijd had, toen Ria de ver-
baasde gezichten van Bep en Toos hierover zag, want ja zou de Koningin wel voor een
opening helemaal naar Lochem komen, begon Ria nog eens opnieuw na te denken en zei
toen;  Och, ik bedoel dat de burgermeester geen tijd had.

Annie Pongers 50 jaar was geworden en samen met Rietje heerlijke cake voor ons had
gebakken. Gerrie Vels onlangs ook 50 is geworden, Gerrie vroeger al samen met Annie naar
het consultatiebureau is geweest, ze elkaar hiervan dus al kennen, ze zich hier beiden waar-
schijnlijk niets meer van kunnen herinneren.

we met de dames van Lady’s Fun naar Doesburg zijn geweest en we een rondleiding door
de mosterd fabriek hebben gehad, we nu allemaal  weten waar Abraham de mosterd haalt.
Het wederom een gezellige en geslaagde dag was, met heerlijk pannenkoeken eten en een
groot ijsje toe.

Bep en Toos, Sinterklaas een handje geholpen hebben bij het inkopen, er 50 cadeautjes
gekocht moesten worden, sommige winkels nu helemaal door hun voorraad heen zijn.

we 4 december met de aangepaste sporters, Sinterklaasfeest gevierd hebben. We weten
haast zeker dat hij voor iedereen wat meegebracht en dat het een heerlijk avondje is ge-
weest.

we iedereen prettige kerstdagen en een sportief maar vooral gezond 2003 toe willen wensen
en verder hopen we dat we ook het komende jaar weer vele leuke wist u datjes voor U te
kunnen schrijven.

•

•

•

•

•

•

•

Even waren wij met stomheid geslagen
Toen wij jullie op de echo zagen
Een wens is in vervulling gegaan

Wat de meeste mensen in twee keer doen
hebben wij in een keer gedaan
U  raad het al het was bekend

Wij zijn met een tweeling verwend

Iedereen mag het weten dat wij
Quinta en Dominique heten

Antonio Arts en Sylvia Arts-Lourens maken hiermee de geboorte van hun tweeling bekend
De redactie feliciteert de ouders en wensen hen van harte veel geluk en gezondheid

19 november 2002

Geboren
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Heuksken van Hendrik Jan

Wie hebt een cadeautje e kregen van
sinterkloas. Wie bunt zowaar kampioen

e word’n. Wie hadden der helemoale gin
hoppe meer op, mor deur een wonder bun
wie de Brug net veur e bleven umdat wie on-
derling twee keer van hun e wonn’n hebt.
Biezonder spannend was ut tot de leste
wedstried. Wie mossen met 7 – 3
winnen van Swift um kampioen te kunnen
word’n. Swift doar en tegen mossen met 9 –
1 van ons winnen um bovenan te kunnen ein-
digen. Bie elke andere uutslag  was de Brug
kampioen.

Wie begonnen onthutsend slecht an dissen
kampioenswedstried. Binnen ut uur stonden
wiele met 3 – 0 achter en ut  kampioensschap
lek wieter weg dan ooit. Zo hoven nog mor
ene punte te halen um ons kansloos te laoten.
Reint en Joop mossen dubbelen en dat ging
neet slecht. Deur ut dubbelspel te winnen
waren wie nog steeds neet kansloos.

De volgende pot was cruciaal. H.J. mos
antreden in de arena.  As H.J. wist te winnen
dan waren de boys van Swift kansloos en dat
bood veur ons weer enig perspectief  umdat
de wil um te winnen bie de jongens der ok
een betjen af was. H.J. speullen een prach-
tige pot en wist in dree games te winnen.
Oaver de rest kunne wiele kort wezen. De
jongens van Swift geleuven ut wieter ok wal
en deur geconcentreerd wieter te speullen
wissen wiele vief potjes op de rieje te win-
nen. Al waren doar wal veer dreesetters veur
neudig.

Bart Epskamp wol ons natuurluk feliciteren
met dit geweldige resultaat mor he was al-
weer noar huus toe.  Ik had um nameluk wies
e maakt dat ut toch niks meer zol word’n,
toenwiele met 3 – 0 achter kwammen. Ze
hebb’n um nog tegen een uur of elf uut bedde
belt um ons toch nog te kunnen kommen ver-
rassen.

In ut begin heb ik a Sinterkloas e neumt. Bie
ons in huus hew nog van die kleine blagen
die der nog helemoale wilt van bunt.  Knetter-
gek zoj der van word’n. De halve keuken on-
der ut heui en oaveral stoat de bakken water.
H.J. is der den helen oavund druk met um de
preutel op te ruumen.
Mor veur de kinder is ut prachtig. Ai die ge-
zichten zeet dan is alles weer good. Met één
woord geweldig.

Vanaf disse kante wil ik iederene hele
plezeerige feestdagen too wensen. Veule
gezondheid en veurspoed in ut kommende
joar.  Groeten van de hele familie uut Reurle.

Auteur
Hendrik Jan

ik

tafeltennis
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Sint Nicolaasfeest A.L.T.C.

Het Sinterklaasfeest op 4 december j.l. gehouden voor de leden van A.L.T.C., inclusief de
commissie en de vrijwilligers was een enorm succes,

Om ongeveer 20.00 uur steeg de spanning  ten
top bij zijn binnenkomst. Met live-muziek werd de
Sint binnengehaald. Claske had haar orgel mee-
genomen en speelde met veel elan diverse lied-
jes voor de Sint.
De aanwezigen wisten de meeste liedjes uit volle
borst mee te zingen.

De  in geweldige vorm verkerende Sint Nicolaas
wist alle leden van A.L.T.C. persoonlijk in het dag-
licht te zetten door vermelding van een leuke
anecdote of een behaald resultaat. Hij gaf met gulle
hand snoep en pepernoten. Uiteraard waren de
Pieten ook in  topconditie. Weliswaar af en toe
verschrikkelijk dom, maar ook erg atletisch en de
Sint zeer behulpzaam.

Ook de cadeau’s waren dit jaar van topklasse. Er was goed over nagedacht door de Sint en
iedereen leek zeer tevreden. De bewoners van de Lathmer hadden een geweldig feest. Ze
kregen een persoonlijk cadeau, een batje met hun naam er op met een bijpassende  hoesje. De
bewoners van de Hoge Weide, Anke Marjolein, waren ook aanwezig. Uiteraard was Alwin zeer
ingenomen met een stukje muziek van Normaal, die Claske uit haar orgel wist te toveren.

Rond 21:30 uur liep het feestje ten einde. De deelnemers gingen zichtbaar  tevreden naar huis
en het opruimen kon beginnen. Iedereen bood de helpende hand zodat ook dit onderdeel vlot

werd afgehandeld. Aan de stamtafel werd een
en ander nabesproken en ook daar was de con-
clusie dat we goed hebben gescoord dit jaar.

We hopen volgend jaar dat we op een zelfde wijze
met zoveel sfeer weer een Sintviering weten te
organiseren. Voor alle betrokken medewerkers
een dik bedankt voor dit mooie resultaat.

Auteur

De readactie
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Kosten : GEEN
Wie mogen meedoen : op de zaterdag: Alle jeugdleden

op de zondag:  Alle senioren   (zowel recreant als competitiespelend)

+ de beste 3 jeugdleden van de
 clubkampioenschappen jeugd.

Gespeeld wordt: best of five games, met games tot 11 punten.

Schrijf je nu in voor deze
clubkampioenschappen

(het inschrijfformulier hangt in de hal, inschrijven voor 20 december 2002)

Mededeling (Clubkampioenschappen)
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Kerst en nieuwjaarswensen
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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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Kerst en nieuwjaarswensen
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Eindresultaten competitie senioren (1)

De Toekomst promoveert naar de eredivisie. Een droom kwam uit in de enerverende wed-
strijd tegen Brandersstad. We hebben genoten van dit team met als coach Johan van

Felius. Volgend seizoen beleven we ongetwijfeld nog veel meer fraai tafeltennis in onze hal.
We rekenen weer op uw komst! Alle andere resultaten volgen hierna.

Heren 1e divisie-groep 2 Persoonlijke resultaten
DE TOEKOMST 1 10 72 K Ron van Spanje 18 16 88%
TORENSTAD 1 10 58 Gert Kobes 24 23 95%
SCHENKER/SKF 1 10 50 Remy Beelen 24 17 70%
BERGEYK 1 10 47 Robert Jan van der Heijden 24 10 41%
PECOS 1 10 45 D
AVANTI 1 10 28 D

Heren: 3e divisie-groep 2 Persoonlijke resultaten
FLITS 1 10 87 P Eric Pijper 24 6 25%
DE VELUWE 2 10 50 Frans Helmich 24 6 25%
REGA 1 10 47 Tom Bleumink 18 5 27%
TVO 1 10 47 John van Spengen 24 9 37%
HUTAF 1 10 43 D
DE TOEKOMST 2 10 26 D
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Eindresultaten competitie senioren (2)

Dames: 3e divisie-groep 2 Persoonlijke resultaten
SVE 1 12 90 P Maaike Krikke 30 25 83%
DE TOEKOMST 1 12 83 Marjolein Boer 27 21 81%
SWIFT (D) 1 12 64 Irene Faber 18 05 27%
GTTC GRONINGEN 2 12 62 Marlies Fleming 24 13 54%
GTTC GRONINGEN 3 12 45
HOONHORST 2 12 40 D
TORENSTAD 2 12 36 D

Heren : Hoofdklasse Poule 2 Persoonlijke resultaten
D.T.S. 1 10 74 P Bennie  Klein Teeselink 24 10 42%
MAZZA FLITS 2 10 56 Patrick van Laarhoven 21 03 14%
SWIFT 1 10 55 Ronald Swaters 15 09 60%
BLAUW WIT 1 10 51
EMMELOORD 1 10 38 D
DE TOEKOMST 3 10 26 D

1e Klasse B Persoonlijke resultaten
VELUWE DE 5 10 65 P Paul van de Weerthof 30 20 66%
BRUG DE 2 10 59 Mirko Egbers 27 10 37%
SWIFT (D) 2 10 50 Henry Wittenberg 27 09 33%
TRIAS 1 10 47
TOEKOMST DE 5 10 45 D
WIJK 16 1 10 34 D

2e Klasse C Persoonlijke resultaten
SWIFT (D) 4 10 64 P Jan Voelman 27 17 62%
BRUG DE 6 10 61 Frans Snijder 12 06 50%
TRIAS 4 10 57 Sandra Bouck 24 11 45%
TOEKOMST DE 6 10 46 Johan Heijink 27 09 33%
VELUWE DE 6 10 44 D
LIEVERDJES 2 10 28 D

2e Klasse D Persoonlijke resultaten
HOLTEN 1 10 76 P Kees Jan Snijder 30 14 46%
TORENSTAD 3 10 55 Mark Willems 30 13 43%
GELVANDRIA 1 10 52 Remco Verwoert 27 12 22%
LIEVERDJES 1 10 43
TOEKOMST DE 7 10 42 D
SHOT '78 1 10 32 D
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3e Klasse C Persoonlijke resultaten
TOEKOMST DE 8 10 62 P Reint Broeke 24 20 83%
BRUG DE 9 10 62 Henk Stegeman 20 17 56%
SWIFT (D) 5 10 57 Joop Hendriksen 27 14 51%
GELVANDRIA 3 10 47
UGCHELEN 1 09 38 D
LIEVERDJES 3 09 24 D

3e Klasse A Persoonlijke resultaten
BRUG DE 13 10 65 P Ferdinand van Hilst 30 24 80%
TOEKOMST DE 9 10 55 Wim Klein Baltink 30 15 50%
FUTURA 1 10 55 Jan Bouwmeester 27 09 33%
WARNSVELD 1 10 48
ZTTC 1 10 41 D
DTTC 2 10 36 D

3e Klasse E Persoonlijke resultaten
MTC 2 10 72 P Jan Schoolderman 30 24 80%
SPINNERS DE 2 10 56 Rino Knippen 30 07 23%
BRUG DE 12 10 50 Wim Leidekker 24 04 16%
TOEKOMST DE 10 10 47
FUTURA 2 10 39 D
TRIAS 7 10 36 D

3e Klasse H Persoonlijke resultaten
BRUG DE 10 10 73 P Henk Emsbroek 27 11 40%
ABS 1 10 55 Jan Schrijver 27 13 48%
OLST 4 10 52 Arend Horstman 27 08 29%
GELVANDRIA 2 10 43
TOEKOMST DE 11 10 39 D
OVERA 2 10 28 D

3e Klasse G Persoonlijke resultaten
OLST 3 10 70 P Marlies Fleming 27 25 92%
TOEKOMST DE 12 10 62 Rob de Cler 09 06 66%
TORENSTAD 4 10 52 Richard Otten 18 13 72%
BRUG DE 11 10 51 Jochem Veldmaat 15 06 40%
DSC 1 10 41 D Ellen Simmelink 21 06 28%
TRIAS 9 10 24 D

4e Klasse E Persoonlijke resultaten
GELVANDRIA 4 10 87 P Erwin Driessen 30 26 86%
TOEKOMST DE 13 10 72 Joop van Laarhoven 30 21 70%
LIEVERDJES 5 10 45 Sjaak Rijswijk 30 19 63%
BRUG DE 18 10 41
ESV 1 10 32
GASTEC 2 10 23 D

Eindresultaten competitie senioren (3)
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4e Klasse J Persoonlijke resultaten
MTC 5 10 74 P Ester Wissink 15 10 66%
ZC AKTIEF 3 10 62 Bartho van Wel 18 12 66%
TOEKOMST DE 14 10 52 Freddy Moespot 27 11 40%
DSC 2 10 46 Henk Franssen 24 10 41%
LIEVERDJES 6 10 36
GORSSEL 2 10 30 D

5e Klasse E Persoonlijke resultaten
TORENSTAD 7 10 68 P Johannes Osterloh 30 29 96%
TOEKOMST DE 15 10 68 Wiebe Franssen 24 20 83%
SWIFT (D) 14 10 56 Evelien Eggink 27 11 40%
GELVANDRIA 12 10 51
MTC 6 10 49
ETTV 4 10 08 D

5e Klasse F Persoonlijke resultaten
DTTC 7 10 69 P Rinus Hoffman 12 11 91%
TOEKOMST DE 16 10 57 Jeroen Hoffman 30 17 56%
WIJK 16 9 10 40 Chris Wenneker 15 04 26%
SWIFT (D) 16 10 35
TRIAS 17 10 32 D

5e Klasse G Persoonlijke resultaten
TOEKOMST DE 17 10 69 P Wim Voelman 24 20 83%
HOLTEN 4 10 55 Peter Schaller 27 21 77%
TRIAS 14 10 54 Bart Ebskamp 18 12 66%
ZC AKTIEF 5 10 50 Arie Pater 18 07 38%
GASTEC 3 10 50
SHOT '78 5 10 22 D

Eindresultaten competitie senioren (4)
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5e Klasse H Persoonlijke resultaten
TOEKOMST DE 18 8 52 P Rob Jorritsma 24 18 75%
TRIAS 16 8 44 Harry Albers 21 14 66%
SHOT '78 7 8 37 Guus Fischer 24 14 58%
UGCHELEN 2 8 37
SWIFT (D) 18 8 30 D

5e Klasse I Persoonlijke resultaten
GELVANDRIA 10 7 51 P Alie Hofland-Fransen 21 10 47%
PTT 1 8 44 Henny Vels 21 11 52%
TOEKOMST DE 19 8 35 Corry ten Bokkel 24 11 45%
TRIAS 15 7 30
SMASH '82 1 8 30 D

Eindresultaten competitie senioren (5)
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Eindresultaten competitie senioren (6)

6e Klasse A Persoonlijke resultaten
WARNSVELD 5 7 59 P Jacqueline Vos 15 8 53%
OVERA 4 8 47 Albert Enterman 18 7 38%
GELVANDRIA 16 8 31 Marieke Enterman 15 6 40%
TOEKOMST DE 20 8 27 Annemiek Bannink 18 0 00%
SWIFT (D) 22 7 26 D

6e Klasse C Persoonlijke resultaten
SPINNERS DE 5 10 81 P Hans van der Lande 30 19 63%
TORENSTAD 10 10 61 Henk Sloesarwij 21 03 14%
GELVANDRIA 15 10 49 Jan Wissink 21 06 28%
MTC 7 10 45 Eduard Jonker 0 00 00%
TOEKOMST DE 21 10 37
WIJK 16 12 10 27 D

6e Klasse E Persoonlijke resultaten
FUTURA 5 8 60 P Erna Eilers-Kraan 18 16 88%
ABS 5 8 53 Mario Vruggink 18 11 61%
TOEKOMST DE 22 8 52 Lienke Freriks 18 8 44%
WIJK 16 13 8 23 Antonio Arts 15 9 66%
MTC 9 8 12 D

Zoals u wellicht weet wordt er op de woensdagavond dit seizoen door de recreanten in 2 groe-
pen stevig getraind. Dit heeft er stellig toe bijgedragen dat er twee 5e klasse teams promoveer-
den naar de 4e klas. Alle kampioenen van harte gefeliciteerd.

                                                                            Bart Ebskamp wedstrijdsecretaris senioren

Copy voor het clubblad
voor de kerstdagen

inleveren!

Graag in de copybus in de kantine
of per e-mail: redactie@lttcdetoekomst.nl
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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
H. Brinkerink 0573-254676
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 en Ledenmutaties

Jarigen senioren:

December:

E. Segers 01-12
B. Wenneker 01-12
J. Schrijver 02-12
J. Bood 05-12
K. Emsbroek 05-12
P.J.A. Bremer 08-12
W. Brunsveld 08-12
W.G. Kobes 08-12
M. Egbers 09-12
J.L. Hendriksen 12-12
A. Bannink 13-12
R.E. Verwoert 16-12
A. Hofland-Franssen 17-12
H. Gelder,van 20-12
L. Kok 20-12
L.J. Fisscher - Bonhof 21-12
R.H.P Cler,de 23-12
A.C. Fisscher 23-12
A. Enterman 25-12
G. Gelder,van 26-12
H.J. Berenpas 27-12
C.K. Tsao 27-12
H. Wittenberg 27-12
D.J. Wamelink 28-12

Januari:

E. Toly,van 04-01
J.W. Wissink 04-01
R.B. Jorritsma 06-01
J.B. Vos 08-01
H. Ruiter 08-01
S. Stegeman 09-01
G. Zeelte 11-01
W.A. Bretveld 12-01
P. Oort 14-01
M. Krikke 19-01
M. Vermeulen 23-01
B. Geverink-Beumer 27-01
J.B.H. Schoolderman 27-01
R.T. Kamphuis 30-12

Jarigen jeugd:

December:

C.T.N. Rhebergen 08-12
J. Beijer 15-12
R.T. Kamphuis 30-12

Januari

M. Ebskamp 07-01

Nieuwe leden:

Seniorenlid; Per 01-01-03
J. Stokvisch (Joop)
Pillinkstraat 32
7241 EG Lochem
Tel: 0573-250991
Geboren 09-04-1955
Hij is eerder lid geweest bij; GOVA in Arnhem.

Jeugdlid; Per 01-01-03
M. Adolfsen (Marten)
M.Naefflaan 26
7241 GE Lochem
Tel: 0573-256067
Geboren 25-10-91

Bedankt:

Erik van Toly per  01-12 2002
Gerlof v/d Heuvel per  01-01-2003
J.Broeke per 01-01-2003
Rob Wijnen per  01-01-2003

Verhuisd:

Maaike Krikke;
naar Nuisvelderbos 21,
7217 RP in Harfsen

Geboren:
Quinta en Dominique
op 19 november jl.
Vader Antonio Arrts
Moeder Sylvia Arts-Lourens
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Het barrooster

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

Harry Albers
m.m.v. Jan Bouwmeester

Wijzigingen (voor het barrooster van januari) voorbehouden in verband met het competitie-
programma (welke op dit moment nog niet bekend is).

.

December 2002
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.ten Hoopen
Ma 30-12 J. Rijswijk en J. van Laarhoven

Januari 2003
Vr 03-01 R. Swaters
Ma 06-01 H. Emsbroek
Vr 10-01 T. Bleumink
Ma 13-01 R. de Cler
Vr 17-01 J. Zonneveld
Ma 20-01 J. Bouwmeester
Vr 24-01 M. Fleming en M. Krikke
Za 25-01 J. Heijink
Ma 27-01 J. Rijswijk en J. van  Laarhoven
Vr 31-01 A. ten Hoopen en R. Jorritsma

Hieronder is het barrooster van de actuele maand en de daaropvolgende maand (januari
2003).

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.

Tafeltennissen bij De Toekomst,

meer dan een sport...
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Kerstverhaal (1)

Nog een paar dagen, dan zou het Kerstmis zijn. Het was nu extra druk in het bos, waar Eelke
met zijn vader de boswachter, zijn moeder en zijn broertje Timmie en zijn zusje Maaike en

Rinske woonde.
Alle houthakkers waren druk bezig kerstbomen te hakken. Grote vrachtwagens reden de bos-
paden op om alle kerstbomen uit het bos op te halen en naar de stad te brengen: naar Utrecht,
Amsterdam, Haarlem, Hilversum, overal naar toe...
'Er zijn al honderden boompjes gekapt, maar wij hebben nog steeds geen kerstboom,' zei Eelkes
moeder op een middag tegen vader. 'Dat komt nog wel,' zei vader. Hij had zijn groene
boswachtersjas aan. Over zijn schouder hing het jachtgeweer. Staande dronk vader snel een
kop thee. Hij moest gauw weer weg. 'Wij krijgen onze boom voor niks, hè?' vroeg Eelke. 'Na-
tuurlijk,' zei vader. 'Dat is nou eens een voordeel als je boswachter bent.' Hij zette zijn kop neer
en knoopte zijn jas dicht.
'Wat ga je doen?' Eelke hoopte dat hij met vader het bos in mocht. 'Ik ga wat rondfietsen. Ik moet
kijken of er geen mensen zijn die stiekem kerstbomen komen weghalen.'
'Waarom doen ze dat?' vroeg Eelke. Vader lachte. 'Daar vraag je me wat. Misschien denken ze
dat er genoeg bomen in het bos groeien.' 'Dat is toch zo?' Vader schudde het hoofd. 'Nee, dat is
niét zo! Als honderd mensen kerstbomen komen halen, dan zijn dat honderd bomen! En omdat
de meeste mensen er geen verstand van hebben, hakken ze de verkeerde bomen om!' 'Heb je
er veel last mee?' vroeg moeder.
Ze duwde een houtblok in de kachel. Eelke hoorde de vlammen knetteren. 'Je moet de hele tijd
controleren,' zei vader. 'Eergisteren waren er een paar Amsterdammers met een bestelautoo-
tje. Die stonden achter het berkenbos te hakken en te zagen of het bos van hen was!' 'Wat heb
je gedaan?' vroeg Eelke. 'Ik heb ze weggejaagd, 'zei vader. 'Gisteren waren er een paar jon-
gens. Die wilden boompjes halen om zelf te verkopen.
Vanmorgen was er een mevrouw met drie kinderen. Die stonden hulst te plukken. Ze rukten de
struiken kapot. Als iedereen z'n gang maar gaat, zou het bos gauw vernield zijn. Daarom moet
ik deze dagen voor Kerstmis extra goed opletten.' Vader pakt zijn hoed van tafel. Hij wilde weg-
gaan. 'Mag ik met je mee?' vroeg Eelke. Het leek hem spannend om met vader het bos in te
gaan. Het was al leuk te zien hoe de kerstbomen op de vrachtwagens werden geladen. En
misschien kwamen er wel mensen om boompjes te stelen… 'Vooruit dan maar,' zei vader.
'Hoi!' riep Eelke. Hij vloog naar de gang om zijn jas aan te trekken. Vader haalde ondertussen
zijn fiets uit het schuurtje.
Hij tilde Eelke achterop. 'Waarom mogen de vrachtwagens wél bomen halen en de mensen
niet?' vroeg Eelke. 'Omdat we een aantal dennetjes speciaal geplant hebben voor kerstbomen.
Een bos kost geld, Eelke. De boswachter moet betaald, de houthakkers moeten betaald, de
paden moeten worden onderhouden.
We moeten dus ook geld verdienen om dat alles te kunnen betalen.' Vader klom op zijn fiets.
Moeder tikte tegen het raam van de keuken. Ze hield Timmie op haar arm. Ze wuifde en Eelke
wuifde terug. 'Zit je lekker?' vroeg vader. 'Ik zit best.' Eelke keek naar het geweer op vaders rug.
Zou hij daar echt mee gaan schieten, als mensen niet naar hem wilden luisteren? Hij dacht van
niet.

Ze reden eerst een stukje over de zandweg. Toen sloeg vader een bospad in. Eelke keek naar
de vogels, naar de bladeren op de grond die allemaal verschillende kleuren hadden, naar het
mos dat groen tussen de dennennaalden uitstak. Op het bospad zag hij de modderige sporen
van de vrachtwagens, die kerstbomen hadden gehaald. Ze reden nu langs het berkenbos, langs
het bosmeertje - waar meeuwen krijsend rondvlogen - en daarna langs het beukenlaantje.
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Opeens stapte vader van zijn fiets. Aan het eind van het beukenlaantje stond een blauw autoo-
tje. 'Het is weer zover,' zei vader. Hij tilde Eelke van de fiets en zette hem op de grond. 'Mag die
auto daar niet staan?' vroeg Eelke.
'Dat niet alleen, maar het zou me niet verbazen als de mensen van die auto hier ergens op zoek
zijn naar een mooie kerstboom. Of naar hulst of takken sparrengroen!' Vader zette zijn fiets
tegen een dikke eik. 'Wat ga je nu doen?' 'Rondkijken,' zei vader. 'Rondkijken en luisteren! Als
iemand aan het hakken is, kan je dat meestal op een flinke afstand horen.' 'En als je nou…'begon
Eelke. Toen hoorde Eelke gelach en een klap: ver weg, maar duidelijk hoorbaar. Klak…! 'Zie je
wel?' zei vader. 'Daar is iemand aan het hakken!' Hij pakte Eelkes hand. ‘Nu niet te hard praten,
jonkie,' zei hij zacht. 'Als ze ons te vroeg zien aankomen, lopen ze misschien gauw weg.' 'Ga je
ze besluipen?' vroeg Eelke fluisterend. Vader knikte. 'We gaan niet langs de struiken!'
Hij trok Eelke mee het bos in. 'Vind je het niet eng?' 'Een beetje,' bekende Eelke. Hij voelde
vaders hand even stevig op zijn handje drukken. Toen was hij niet bang meer. Vader was immer
bij hem? Ze liepen zachtjes verder. Er klonken opnieuw slagen van een bijl. Het gelach klonk nu
dichterbij. Vaders gezicht stond opeens strak. Misschien vond hij het niet leuk naar die mensen
toe te moeten gaan. Maar hij was de boswachter - het hoorde bij zijn werk. Op nieuw voelde
Eelke de druk van vaders hand. Ze bleven staan. Tussen de struiken door zag Eelke twee
mevrouwen. Ze hadden een mooie zilverspar omgehakt. Het boompje lag verdrietig op het mos.
Nu waren ze bezig aan een tweede spar. Eelke moest even lachen. Die dames konden hele-
maal niet hakken.
Ze zwaaiden zo onhandig met de bijl. 'O, Lies!' gierde de een. 'Je kan er niets van. Je zwaait die
bijl of het een tennisracket is! Het is geen gezicht!' 'Zeg jij maar niets,' lachte de andere me-
vrouw.  'Jij hebt daarnet wel vier keer misgeslagen!' 'Je zwaait met die bijl als een wildeman,'
gierde haar vriendin. De mevrouw sloeg de bijl met een harde slag neer. Mis! "Hahaha…" lachte
haar vriendin.  'Wilde je grashakken?' 'Ik mikte verkeerd,' zei de mevrouw. 'Meid, je sloeg er wel
een meter naast!' Ze hadden dolle pret. De mevrouw hief de bijl opnieuw. Nu zou ze eens laten
zien wat ze kon. Flang! Met een harde slag kwam de bijl in het mos terecht, naast de stam van
de spar. Ze lachte er zelf om. 'Je moet moshakker worden!' De vriendin gierde.
Ze kreeg de slappe lach. Het was ook een raar gezicht. Die mevrouw stond zo onhandig te
zwaaien. 'Kom mee, Eelke,' fluisterde vader. 'We zullen er een eind aan maken!' 'Stop eens,
dames!' zei vader.
Zijn stem klonk streng. 'Ooo!' gilde de mevrouw die Lies heette. 'Ooooo, boswachter, u liet me
schrikken!' 'Dat is maar goed ook,' zei vader. 'Wat u daar doet is ten strengste verboden!' 'Wat
bedoelt u?' De dames keken vader verbaasd aan.
Ú mag hier in het bos niet zo maar kerstboompjes weghalen!' 'Wat geven nu twee van die
boompjes,' zei de een. 'Mijn vriendin en ik vonden het zo leuk om zélf een boompje uit het bos te
halen.
We hebben er zelfs een heel eind voor gereden!' 'U mag niet eens met uw auto in het bos!' zei
vader. 'Wat geeft nou één zo'n auto!' riep de mevrouw die Lies heette.
Eelke keek naar zijn vader. Die twee dames stonden maar te lachen.
Ze deden net of het een grapje was. Maar vaders gezicht stond nu heel strak en heel streng. 'Als
alle mensen dat zouden zeggen, stond het bos vol auto's,' zei vader.  'Als iedereen hier bomen
kwam weghalen, dan was het bos algauw geen bos meer. Dan zou het een parkeerplaats
worden!' 'We zullen het nooit meer doen,'' zei de grote mevrouw.  'Nog één goede slag, dan is
dit boompje ook om, dan zullen we weggaan!' 'Geen sprake van!' zei vader. Ú zult die sparren
hier moeten laten.' 'Dan hebben we al die moeite voor niks gedaan,' zei Lies. 'Wees u maar blij
dat ik u geen flinke bekeuring geef! Wat u hier doet is gewoon diefstal!' 'Het zijn zulke leuke

Kerstverhaal (2)
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boompjes…' De grote mevrouw zuchtte.  'U moet uw kerstbomen maar net als ieder ander op
de markt kopen!' Vader was nu boos, zag Eelke. De twee dames zagen het ook. Ze knikten heel
gedwee. 'Het spijt ons, boswachter,' zeiden ze. Ze pakten hun tassen op, knikten goedendag en
liepen snel naar het blauwe autootje. Vader zuchtte. 'Wat doe je nu met die twee boompjes?'
vroeg Eelke.
Ze waren heel mooi. Veel mooier dan de bomen die met de vrachtwagens meegingen. Vader
trok de spar die half omgehakt was, los. 'We zullen er één mee naar huis nemen,' zei vader. 'De
andere brengen we naar de vrachtwagen, achter het beukenbos.' Vader pakte de twee zilver-
sparren op. Ze liepen terug naar de fiets.
Vier partrijzen waggelden verschrikt over het pad en vlogen toen op. Toen ze bij de vrachtwagen
kwamen, waren de houthakkers bezig kerstbomen op te laden. Wel honderd boompjes lagen al
op elkaar gestapeld. Het ruikt gewoon naar Kerstmis, dacht Eelke. Vader bleef even met de
houthakkers praten, terwijl Eelke om de wagen liep. De kerstbomen waren met grote touwen
vastgebonden. Het begon al donker te worden toen vader met Eelke naar huis fietste. Het was
stil en geheimzinnig in het bos. Slechts af en toe klinken geluiden: het piepende gekras van een
uil, het geritsel in de bladeren van een egel, het knappende geluid van schors, waarlangs een
eekhoorn terugkroop naar zijn hol… Ze reden over de zandweg.
Onder vaders grote arm door kon Eelke hun huisje bij de dertien beuken al uit de verte zien
liggen. De rook, die uit de schoorsteen kronkelde, stak als een lichtende pluim tegen de donkere
lucht af. De petroleumlampen brandden in de keuken. Het gele licht tuimelde gezellig door de
ruitjes naar buiten. Het zag er zó knus uit, dat je gewoon zin had om er naar binnen te gaan.
Vader zette zijn fiets in het schuurtje. 'Neem je de kerstboom meteen mee naar binnen?' vroeg
Eelke. 'We zullen hem een nachtje buiten laten staan,' zei vader. 'Morgen zal ik hem in een bak
zetten.'
De deur ging open. Maaike en Rinske kwamen naar buiten. 'We hebben een kerstboom,' zei
Eelke trots. Ook moeder kwam kijken. 'Waar staat-ie?' vroeg ze. Het was flink donker buiten.
Slechts vaag stak de zilverspar af tegen de witte muur. 'Ik zal m'n zaklantaarn aanknippen,' zei
vader. Hij bescheen de kerstboom. 'Wat een schat van een boompje,’ zei moeder blij. 'Die
hebben jullie goed uitgezocht.' 'Vader heeft hem niet uitgezocht,' zei Eelke lachend. 'Dat hebben
twee dames voor ons gedaan,' zei vader. 'Ze hebben hem zelfs voor ons omgehakt.'
'Wat aardig van ze,' zei Maaike. 'Helemaal niet aardig,' zei vader. 'Ze wilden dit boompje stiekem
meenemen!' Hij vertelde wat er was gebeurd. 'Komen jullie nu maar gauw binnen, zei moeder.
Het was koud, donker en dampig. 'Ik heb het eten bijna klaar!' Het was warm en gezellig binnen.
En morgen is het vast nog gezelliger, dacht Eelke.

Want morgen staat de kerstboom in de kamer.

Kerstverhaal (3)
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Kerst en nieuwjaarswensen
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Uitstapje Lady’s fun.

Zaterdag 7 november om half twaalf vertrok-
ken we vanuit de Jan Wissinkhal richting
Doesburg naar de mosterdfabriek. Wij wer-
den er ontvangen met koffie en krentenwegge.
Nadat we daar heerlijk van hadden gesmuld
kregen we een rondleiding door het zeer kleine
bedrijfje. Ook was er een winkeltje waar mos-
terd en aanverwante artikelen te koop waren.
Daar werd door de dames flink gebruik van
gemaakt.

Toen iedereen was voorzien van het nodige,
zijn we Doesburg in gegaan. Het is een hele
mooie oude stad of stadje. Er zijn ook hele
leuke winkels!!!

Nadat we nog een heerliijke kop koffie had-
den gedronken, zijn we moe en voldaan rich-
ting Vorden gereden (via Dremt waar Ietje
heeft aangewezen waar haar dochter Janet
woont). Binnendoor ging het daarna via
Vorden naar Kranenburg.

In het restaurant hebben we daar heerlijke
pannenkoeken gegeten. Liesbeth lustte wel
twee pannenkoeken, maar of haar dat goed
zou bekomen?

Voldaan na een hele fijne middag met goed
weer kwamen we weer bij de tafeltennishal
aan. Het was daar nog erg gezellig en druk
omdat ons topteam  thuis had  gespeeld.

Auteur
Coos Jansen

(Coos schreef hierbij haar eerste brief op
de computer)

Hallo Toekomstmoppies. Sinds enkele ja-
ren is de rubriek "Toekomst Moppers"

een vast onderdeel van het clubblad en wordt
door menig lezer niet overgeslagen. Momen-
teel is het zo dat ik voor deze rubriek mop-
pen zoek op internet of als ik een mop hoor
dan noteer ik deze en maak ik voor het club-
blad de pagina "Toekomst Moppers".
Het idee achter deze rubriek is dat er juist
moppen van de leden moeten komen. Ik zou
het leuk vinden als leden moppen voor de
rubriek aanleveren en dan zorg ik verder wel
voor opvulling van de pagina als er niet ge-
noeg moppen zijn.

Hebben jullie leuke moppen of raadseltjes dan
zijn die bij de redactie zeer gewild. Iedereen
kan de moppen e-mailen naar het speciaal
daarvoor aangemaakte adres:

moppen@lttcdetoekomst.nl
Of je kan de mop natuurlijk op papier zetten
en in de copybus van de redactie doen. Ver-
meld je naam erbij.

Let op dat het wel een 'nette' mop is, want ze
gaan  door de keuring en alleen nette mop-
pen worden geplaatst. Ik weet dat er ook veel
goede en leuke moppen zijn die minder net-
jes zijn, maar als vereniging hebben we na-
tuurlijk een maatschappelijke functie waarin
we het goede voorbeeld moeten geven en
waar ons clubblad een belangrijk onderdeel
van is.
Ik hoop dat jullie massaal reageren. Kan zijn
dat je je ingeleverde mop niet meteen terug
ziet in het clubblad omdat de pagina al vol is.
Dan wordt je mop bewaard voor de volgende
keer.

Oké, oké….ik geef er nog gauw eentje weg….
Loopt een Belg door de woestijn en die vindt
een kameel, maar de kameel vindt van niet.

Whahha…hahahaha….hahahaha….oké, oké
hij was leuk, maar zó grappig……toedeledoki.

Marcel Snijder

MoppenoproepLady’s Fun
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Een adverteerder in de schijnwerper (1)

Naam bedrijf : Bakkerij Brummel
Eigena(a)r(es) : Gerrit en Annie Brummel
Adres van het bedrijf: Poorters Janlaan 4

  Lochem

De vader van Gerrit nam het bedrijf in 1944 over van de heer Kassing. Omdat zijn vader in
1973 onverwacht, op 56 jarige leeftijd overleed, nam Gerrit de zaak van zijn vader over.

Gerrit was toen 24 jaar en Annie 21 jaar. Ze waren toen net een half jaar getrouwd en ze moes-
ten op eigen kracht vooruit. En, ze hebben het wel gered.

Ze hebben twee zonen. Gerjan, hij heeft HBO logistiek en economie gestudeerd en woont en
werkt nu in Utrecht. Zoon Frank studeert facilitaire dienstverlening. Je begrijpt dus wel, de jon-
gens nemen de zaak niet over, wat Gerrit begrijpelijk wel jammer vindt.

Gerrit vindt zijn beroep een creatief vak, waarin je hard moet werken. Doordeweeks staat Gerrit
om 04:15 uur op en vrijdagavonds begint hij om 22:30 uur tot en met de volgende ochtend 12:00
uur.

De sterke kant van het bedrijf is de kleinschaligheid. Ze hebben ook nooit een groot bedrijf willen
hebben. Toen ik vroeg “met zulke werktijden zul je wel geen sociaal leven kunnen leiden?”, toen
zei Gerrit: Als ik groot was geworden en aan hotels en.dergelijke was gaan leveren dan zou er
echt weinig tijd over zijn gebleven. Die keuze hebben we dus niet gemaakt.
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Een adverteerder in de schijnwerper (2)

Gerrit vindt het jammer dat er bijna geen bakkers meer in opleiding zijn. Er zijn sowieso weinig
mensen die voor een technische opleiding kiezen. Gerrit en Annie vinden het sociale gebeuren
en gezelligheid van groot belang en ook dat het personeel het naar hun zin heeft. Als op zaterdag-
ochtend de hele klup bij elkaar zit dan zie je het bewijs daarvan. Dan komen er verschillende
personen achterom om een kopje koffie te komen drinken. Dan wordt er ook nog samen een
pan soep of stamppot  gegeten. Ze zitten soms wel met meer dan acht mensen samen te eten.
Toen ik Gerrit vroeg waar hij zich de komende tijd op wil richten, gaf hij als antwoord: Op een
goed verkoopresultaat in december.

Sportief kan de familie Brummel ook worden genoemd. Gerrit heeft o.a. 40 jaar gevoetbald bij
Lochem en ook Annie heeft nog voetbal gespeeld. Omdat Gerrit niet meer mag spelen gaat hij
nu maar kijken. Als er meer vrije tijd beschikbaar komt denkt hij eventueel jeugd te gaan begelei-
den zonder een speciale leeftijdscategorie te noemen. Hun favoriete team is Ajax.
Annie speelt al 25 jaar handbal bij vereniging Avanti. Ze heeft ook nog korfbal gespeeld. Gerrit
zegt trots te zijn op zijn Annie wegens het goede  niveau in de sport die ze weet te behalen.
Gerrit gaat naar alle wedstrijden van Ajax in Nederland en soms gaat hij ook mee naar het
buitenland. Als het enigszins kan dan gaat Annie ook mee.

Annie heeft ook groene vingers en is behoorlijk creatief. In de kamer staan prachtige bloem-
stukken en ook poppen en kikkers die door haar zijn gemaakt. Je komt bijna ogen tekort. Gerrit
vertelt dat meisjes graag terug komen om op drukke dagen te komen helpen in de winkel. En
komen ze niet om te werken dat is een praatje graag gemaakt. Gezellig dus.

Auteur
Ria Albers

verveel jij je tijdens
de kerst of is het te koud

om buiten te zijn?

surf dan eens naar

w w w . lt t c d e t o e k o m s t . n l
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De oplossing van de puzzel uit het november was: “Hoge bomen vangen veel wind”. Er zijn
10 inzendingen ontvangen en de winnaar, na een loting, is Annie Grootlipman

Het thema van deze puzzel is de decembermaand en de daarbij horende feestdagen, laat ho-
ren hoe de oplossing er uit knalt

Arreslee
Bal
Bommetjes
Dennenboom
Dennengeur
Diner
Kerk
Kerstbal
Kerstboom
Kerstdiner
Kerstman
Kerststal
Koud
Kunstkerstboom
Liedjes
Mis
Oliebol
Rendier
Strijkers
Verlichting
Vuurpijl

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

De puzzelhoek

INLEVEREN UITERLIJK 03 JANUARI 2003 IN DE COPYBUS!!!

Oplossing decembernummer :

Naam:

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

We willen graag beginnen met de felici-
taties over te brengen naar het 1e en

3e jeugdteam . Zij werden kampioen in hun
klasse en voor het 1e team krijgt de  compe-
titie nog een staartje doordat zij op 7 decem-
ber een met de kampioenen van de afd.
Twente en Zwolle moeten strijden om 2 plaat-
sen in de landelijke c klasse. Deze wedstrijd
vind plaats in de zaal van Swift in Deventer
en begint om 13.00 uur.

De competitie
De najaarscompetitie is inmiddels afgelopen.
Helaas kunnen we in dit nummer nog geen
actuele eindstand afdrukken omdat de nttb-
oost zo.n twee weken achter loopt bij het pu-
bliceren van de actuele gegevens. Die hou-
den jullie dus tegoed. Maar zoals hierboven
vermeld, team 1 en 3 zijn kampioen. In team
1 spelen Bram Ebskamp, Max Ebskamp en
Guido van Zwieten.
In team 3 spelen Jochem Beijer, Jos
Goossens, Freek Jansen en Marten Knot.
Maar ook team 2 deed het uitstekend. Ze
waren lang koploper maar moesten op het
laatst toch teveel punten prijsgeven waardoor
ze op de 2e plaats zullen eindigen.In dit team
spelen Guus Schutte, Nicky Grootjans en
Siebe Fettelaar.  Team 4 eindigde tenslotte
als laatste maar Coline Rhebergen, Merle
Rhebergen en Arie Goossens en op het laatst
ook nog Christiaan van der Molen
debuteerden, verspeelden veel partijen in de
eindfase maar speelden heel verdienstelijk.
De komende competitie gaan we uitkomen
met 5 jeugdteams. De teamsamenstelling zal
zo spoedig mogelijk bekend worden gemaakt.
Het kunnen er echter ook nog 4 worden. Maar
dat heeft te maken of het 1e team al dan niet
landelijk gaat spelen.

Jeugdkamp
Het jeugdkamp vind dit jaar plaats op 14, 15
en 16 juni en zal gehouden worden in Epe.
Nadere bijzonderheden volgen te zijner tijd
maar noteer alvast deze data.

Clubkampioenschappen jeugd
Jullie kunnen je alvast opgeven voor de jeugd-
clubkampioenschappen die op 11 januari zul-
len worden gehouden. Iedereen kan meedoen
en dat verwachten we eigenlijk ook. We ma-
ken er een leuke dag van dus geef je op,

Scholierentournooi
Het scholierentoernooi vindt dit jaar plaats op
27 december. Wanner jezelf niet meedoet
willen we je vragen om deze dag beschik-
baar te zijn om bijvoorbeeld te tellen. En daar-
bij hopen we ook weer een beroep te mogen
doen op een aantal seniorleden. Houdt deze
datum dus ook vrij, we kunnen je hulp niet
missen.

De Trainingen.
Deze verlopen uitstekend en de opkomst is
goed. De aanwas in met name de groep van
Koma is bijna niet bij te houden. Vandaar dat
er inmiddels enkele jeugdleden zijn doorge-
stroomd naar de groepen van Esther en
Bennie. We zijn daar uiteraard heel erg blij
mee, maar zitten inmiddels verlegen om ie-
mand die Koma wil assisteren bij de trainin-
gen. Dus als er zich iemand beschikbaar wil
stellen, het gaat om de dinsdag en donder-
avond van 19.00 – 20.00 uur. Maar 1 avond is
ons ook al heel wat waard. Het gaat om onze
toekomst.

Ijselstreekkampioenschappen
Helaas hebben zich maar een beperkt aantal
jeugdleden opgegeven voor de ijselstreek-
kampioenschappen die op 18 januari 2003 in
Gorssel plaatsvinden. Degene die zich heb-
ben opgeven ontvangen zo spoedig mogelijk
bericht wanneer ze moeten spelen.

 de jeugdcommissie
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Kleurplaat
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Eindresultaten jeugd najaarscompetitie (1)

Toch nog twee teams kampioen. N.l. het eerste en het derde team van harte gefeliciteerd met
jullie kampioenschap.

Het tweede team behaalde  een prachtige tweede plaats en het vierde team heeft toch nog acht
punten binnengesleept in hun moeilijke klasse. Knap hoor!!

Team 1 1e klasse A Persoonlijke resultaten

De Toekomst 1 10-78 Bram Ebskamp 30 24 80%
Torenstad 1 10-65 Max Ebskamp 30 23 77%
Ugchelen 1 10-62 Guido v. Zwieten 30 23 77%
De Brug 1 10-46
Swift 2 10-37
Ugchelen 2 10-12

Team 2 4e klasse B Persoonlijke resultaten

Trias 4 10-68 Guus Schutte 30 25 83%
De Toekomst 2 10-60 Nicky Grootjans 30 15 50%
Gelvandria 4 10-52 Siebe Fettelaar 30 14 46%
Ugchelen 7 10-45
Torenstad 4 10-43
Olst 10-32
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Eindresultaten jeugd najaarscompetitie (2)

Team 3 5e klasse A Persoonlijke resultaten

De Toekomst 3 08-54 Jochem Beyer 18 16 89%
Trias 7 08-50 Jos Goossens 21 16 76%
Toenstad 5 08-48 Freek Jansen 21 12 57%
Ugchelen 8 08-26 Marten Knot 06 06 100%
Gelvandria 6 04-14

Team 4 5e klasse B Persoonlijke resultaten

Swift 8 06-50 Colin Rhebergen 24 04 17%
De Brug 5 08-57 Merle Rhebergen 24 01 04%
Trias 6 07-41 Arie Goossens 18 03 17%
Wijk 16 07-24 Christiaan 03 00 00%
De Toekomst 4 08-08

De wedstrijdleider wenst alle spelers veel sucses in het komende seizoen. Hopelijk kan het
eerste team, volgend jaar landelijk C spelen.

Veel succes allemaal
                                                                                               Wedstrijdsecretaris Wim Voelman
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De twee kanten van...

DE TWEE KANTEN VAN…………Chris Wenneker….

Deze keer heb ik Chris geintervieuwd…. eigenlijk ook
Ab Ten Hoopen en Benny Wijhoud omdat zij op elke
vraag wel een antwoord hadden met humor….ik kreeg
van Ab de hele geschiedenis van Chris z’n opleidingen
 te horen………
Naam : Officieel Christiaan….
Woonplaats : Lochem…..nog steeds.
Geboorteplaats : Lochem.
Geboortedatum : 12- 9-’49…..ik ben een ouwe knakker dus…
Schoenmaat : 45…….ik ben de man met de grote voet….
Leeftijd : wat dach’ie….35 of 53?!
Opleiding : heel laag, en bijzonder lang andere vraag deze is pijnlijk…
Het 1e wat ik  morgens doe : mijn ogen open doen……das toch het eerste?!
Voorkeursdrank :  hahahaha...zie prijzenlijst...(daar werd niet lang over nagedacht)
Afkeursdrank : euhhmm….dat Franse spul….o,ja…Franse Pernod…
Lekkerst eten : das ook wat entrecote met gebakken aardappels .heeeerlijk…
Niet te eten : spruitjes, bah
Favo. Muziek : heleboel Bruce Springsteen, The Eagles…das wel genoeg he?!
Niet om aan te horen : house.
Speelklasse : 5e nog maar….ondanks al die jaren…
Ambitie prive : gezond blijven…
Ambitie met T.T : gezelligheid….(Benny Wijnhoud vult aan…) kent geen tijd…
Ik beschrijf mezelf : euhm…natuurlijk gezellig…rustig…ja dat was het wel zo’n beetje.
Mijn liefdesleven : (schrik) een 10….hahaha….goed he?!
Ik ben lid sinds : …..wee’k nie precies…
Familie : ja…vrouw…2 zonen…beide wederzijdse ouders…
Huisdieren : een hond
Hobby’s : tafeltennis, hahaha, tuinieren vindt ik wel leuk, en fietsen.
Favo. jeugdspeler : Max Ebskamp.
Favo. jeugspeelster : Emmy Pater.
Favo. speler : Remy Beelen.
Trainingsarbeid : 1x per week…de rest aan de bar…..(pols-oefeningen!!)
Beste prestatie met t.t : competitie 5e klasse…..
Wil later worden : niks….ik ben al op mijn top…
Beste eigenschap : gezellig volgens mij heb ik dat vaker gezegd
En de slechtste : heb ik nie….hahaha
Ik ben bang voor : wa ben ik noe bang veur?! Nerges veur…!!!
Ik kijk graag naar : een mooi pot tafeltennis…….
Ik heb een hekel aan : mensen met kritiek, die niks doen… Zo, dat heb ik nu dan ook

  eindelijk een keer gezegd…
De wereld over 100jr. : ik denk dat ‘ie dan in puin ligt.
Mijn droomwens : dromen zijn bedrog………toch?!
Wijze raad : geniet van ’t leven zolang het kan…
Ik vond dit interview : hartstikke leuk, vooral met de commentaar op de achtergrond.

(auteur Emmy Pater)
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Pfff….ik heb het wel gehad met die ver-
schillen van winter en zomertijd. Zet ik

mijn klok achteruit .....valt-ie van het kastje af!

Wat is Sinterklaas met een lampje in zijn han-
den?
Antwoord: Een schijnheilige.

Wat is de overeenkomst tussen Erica
Terpstra en Sinterklaas?

Ze komen ieder jaar aan.

in het winkelcentrum in Amsterdam kwam
er een meisje bij de Sint op schoot zitten en

Sinterklaas vroeg aan een meisje hoe ze
heette.
Ze werd heel kwaad en riep tenslotte veront-
waardigd: "Dat heb ik je vanmorgen in Utrecht
al verteld en nu ben je het al vergeten!"

Jantje zit bij Sinterklaas op schoot en Sin
terklaas tikt met zijn vinger op de neus van

Jantje en zegt; "Jij houdt van snoepjes hè,
dat zie ik aan je snoetje."
Zegt Jantje; "U houdt vast niet van tanden-
pasta hè, Sinterklaas."
De Sint lacht en vraagt; "Hoe zo dan Jantje?"
Jantje: "Nou dat ruik ik aan uw adem."

Een vader vertelt aan zijn zoon over Sin-
terklaas.

Zegt ie: "Ach, schei toch uit met je Sinterklaas.
Ik heb alles gevonden in de kelder het kos-
tuum, een baard en die staf. Ik geloof allang
niet meer in Sinterklaas. En," zegt-ie, "nou
we toch kerels onder elkaar zijn, met die ooie-
vaar kan je ook wel inpakken."
Zegt z'n vader: "O ja, weet je dan hoe 't wel
gaat?"
"Ja," zegt-ie, "kinderen worden geboren en ik
zal net zo lang zoeken tot ik die boor ook ge-
vonden heb."

De Kerstman en Sinterklaas zitten geza
menlijk aan de bar. Zegt Sinterklaas te-

gen de Kerstman: Doe mij eens een biertje.
Waarop de Kerstman: Ik ben Sinterklaas niet.

Sinterklaas tegen een jochie van vijf: "En
wat zou jij graag willen hebben van de

Sint?"
Waarop het mannetje van vijf verbaasd roept:
"Maar heeft u mijn e-mailtje dan niet gelezen?"

Wat is het verschil tussen Sinterklaas en
Kerst?  Antwoord: 24 dagen.

Waarom hangt een Belg 4 kwartjes in de
kerstboom.

Antwoord: Dan heeft hij ook een piek.

Waarom heeft de Kerstman een baard?
Antwoord:Om zijn kin.

Een jongen komt net terug van de zondag
school en heeft daar van alles geleerd

over de drie wijzen uit het oosten die
kadootjes brachten bij het kindeke Jezus. Hij
is er zo opgewonden over dat hij zijn ouders
vertelt:
“Op zondagsschool heb ik vandaag alles ge-
leerd over het eerste kerstfeest! Toen was er
helemaal nog geen kerstman en daarom
waren er drie ouwe meneren op kamelen die
de kadootjes rond moesten brengen! Zelfs
Rudolf, dat leuke rendier met zijn rode neus
was er nog niet en daarom hadden ze een
grote ster aan de hemel zodat ze de weg niet
kwijt konden raken!"

Een man wordt beschuldigd van diefstal
en moet voor de rechter komen. Rech-

ter: "Hoe komt u aan al die nieuwe kerst-
spullen?" Verdachte: "Ik heb heel vroeg kerst-
inkopen gedaan, edelachtbare!" Rechter:
"Hoe vroeg dan?" Verdachte: "Een paar uur
voordat de winkel openging!"

De meester geeft natuurkundeles. Bij hitte
zet iets uit, maar bij kou krimpt iets. Wie

kan daar een goed voorbeeld van geven.
Mark: De zomervakantie duurt 6 weken en
de kerstvakantie duurt maar 2 weken.

Marcel Snijder

“Toekomst Moppers”
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Volgende maand verwacht...

n Verslag van de promotiewedstrijd in Oss?

n Verslag van de officiële receptie van 21 dec.

n Uitslag van de geweldige kaartavond?

n Verslag van de verenigingspresentatie op 12 dec.?

n Uitslagen scholierentoernooi?

n Verslag nieuwjaarsreceptie?

n Wie is de oliebol van 2002?

n Uitslagen om de Ben Wijnhoud bokaal?

n Verslag van het Oliebollentoernooi?

n Wellicht staat uw stukje in het volgende clubblad?
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