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Gegevens

Sneeuwschuiver

Snowboats

Warme muts

Ruitontdooier

Accu leeg

Informeer eerst bij onze
adverteerders!

Het nieuwe jaar 2003 zijn we binnen
gevaren of misschien wel geknald. De

redactie heeft dit jaar 2003 in ieder geval koers
gezet naar nieuwe Meppers waar graag in ge-
lezen zal worden. Het begin is in ieder geval
weer gemaakt. Uiteraard was het niet een-
voudig om na zo’n enerverend jaar de pagi-
na’s weer te vullen. Het jubileumjaar 2002
heeft veel stof doen opwaaien om over te
schrijven. We kunnen m.i. dan ook zeer te-
vreden terug kijken naar dit jubileumjaar en
het jubileumboek zal de herinnering hoop ik
vers houden.

De redactie wil het boetekleed nog even aan-
trekken. Het bedankbriefje van de Henk en Kla-
zien .Emsbroek voor alle getoonde belang-
stelling bij hun vijfentwintig jarig  huwelijk is
niet geplaatst. Met het schaamrood op de ka-
ken wil ik dus hierbij mijn excuses aanbie-
den. De bruisende party, waar het bestuur
aanwezig was, was een prachtige afsluiting
voor de voor hen zo belangrijke dag. Familie,
vrienden, kennissen, buren en anderen heb-
ben er een onvergetelijke dag van gemaakt.
Henk en Klazien, sorry, maar gelukkig wel
een prachtig feest waar jullie op terug kun-
nen kijken.
Daarmee is dan het bedankje van Henk en
Klazien op deze wijze in de Mepper opgeno-
men

Ook nog een oproep aan alle spelers. Als er
geen barbediening is en er worden consump-
ties gebruikt, zorg dan dat er correct  wordt
afgerekend. Ook de bar is een bron van in-
komsten waarmee de kosten van de vereni-
ging moeten worden gedekt. Onjuist afreke-
nen betekent dat de lasten op een ander wor-
den afgewend!!!

Tot slot het verzoek, van de penningmeester
om de contributie per jaar of per half jaar te
betalen.  Hiermee kunnen kosten en tijd wor-
den gespaard. S.v.p. actie van de leden die
het betreft.

De Redactie
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De receptie gehouden ter ere van de pro-
motie van ons 1ste herenteam is druk

bezocht.

Ook zijn er via de post felicitaties binnenge-
komen voor onze heren.
Regio Oost,(was ook op de receptie)
Hockey Club Lochem,
Badmintonvereniging Laren,
Albert Heijn, en
T.T.V.Trias.

Er was veel aandacht in de pers wegens de
promotie van het 1e. Zowel landelijk als re-
gionaal was er veel aandacht. Ron van
Spanje  stond in grootbeeld  in de telegraaf
en ook de 1e competitiewedstrijd stond ruim
uitgemeten in de pers. Voor onze vereniging
prettige publiciteit. We hopen daarmee een
positief beeld te maken naar de buitenwereld.

Allen hartelijk dank, we zijn blij dat zoveel
mensen de vreugde van de promotie met ons
wilden delen.

AuteurClaske
 -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Hennie en Gerrie Vels willen via deze
Mepper, de dinsdagochtend  recre-
antengroep hartelijk bedanken voor de
leuke en lekkere attentie die ze hebben
mogen ontvangen.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
Annie Pongers bedankt langs deze weg
de A.L.T.C.-commissie voor de prach-
tige bos bloemen die ze heeft ontvan-
gen i.v.m. haar 50e verjaardag
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
Na het schoonmaken zijn er handdoeken
meegenomen om te wassen. Wil diegene
die het betreft de handdoeken, ook enkele
dubbele zo spoedig mogelijk terugbrengen.
Onze dank is nu al groot,

met vriendelijke groet
Liesbeth Kok

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 38
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Agenda

Februari 2003:
maandag 03 februari 2e speelweek afdelingscompetitie senioren

zaterdag 08 februari Landelijke Competitie Heren FVT/De Keij 1 - De Toekomst 1
aan\vang 15:00 uur

zondag 09 februari Nederlandse Kampioenschappen-B/C senioren,  Sporthallen
Piushof 137 - Panningen

maandag 10 februari 3e speelweek afdelingscompetitie senioren

zaterdag 15 februari Landelijke Competitie Heren      De Toekomst 1 - De Treffers
(R)/ Lelystad 1 14:00

zaterdag  15 februari 4e C-jeugdranglijsttoernooi jeugd, J Massinkhal Nw
Dukenburgse weg 5 - Nijmegen

zondag 16 februari 3e B-jeugdranglijsttoernoojeugd,J.Massinkhal
Nw. Dukenburgseweg 5, Nijmegen

maandag 17 februari 4e speelweek afdelingscompetitie senioren

zaterdag 22 februari Landelijke Competitie Heren      TTCV/Van Herwaarden Int. 1
- De Toekomst 1 18:00 aanvang 18:00 uur

zondag 23 februari 1/4 finales Nationale Jeugd-Meerkampen, Sporthal 't Spant
Lariksllaan  20, Leimuiden

Maart 2003
zaterdag  01 maart Nederlandse Kampioenschappen-A - senioren

zondag  02 maart Nederlandse Kampioenschappen-A - senioren

maandag  03 maart 5e speelweek afdelingscompetitie senioren

zondag  09 maart Landelijke Competitie Heren    Scylla 1 - De Toekomst 1
aanvang 14:00 uur

zondag 09 maart 1/4 finales Nationale C-Meerkampen - senioren

maandag 10 maart 6e speelweek afdelingscompetitie senioren

zondag 16 maart 2e A-jeugdranglijsttoernooi - jeugd, Sport en Squashcentrum
De Bengelen 8 - Nederweert

maandag 17 maart 7e speelweek afdelingscompetitie senioren
 De redactie
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Door  notaris Tap Tromp van Hoff te Lochem, zijn in december 2002 weer 100 nummers
getrokken, behorende bij de tweede en derde obligatielening van de L.T.T.C. De Toekomst

te Lochem.

Indien u in het bezit bent van één van de getrokken nummers, horen wij heel graag van u welke
bestemming u kiest voor uw obligatie.

De volgende mogelijkheden staan u ter beschikking:

1) U zendt de obligatie terug en krijgt daarvoor een nieuwe met dezelfde rechten.
2) U zendt de obligatie terug en vraagt uitbetaling, met vermelding van uw bank- of gironum

mer.
3) U zendt de obligatie terug en stelt het bedrag ter beschikking van onze afdeling aange

paste  sporters.
4)  U zendt de obligatie terug en schenkt het bedrag aan onze jeugdafdeling.

Namens het bestuur van de L.T.T.C. De Toekomst danken wij u voor uw steun aan onze vereni-
ging. Wij verzoeken uw obligatie zo spoedig mogelijk te zenden naar:

J.W. Wissink
 Molenbelt 22
7241 JL Lochem

met de vermelding welke keuze u heeft gemaakt. MOGEN WIJ U PUNT 3 ADVISEREN?

De uitgelote nummers voor het jaar 2003, met betrekking tot de 2e obligatie-lening zijn:

    014,    027,    033,     041,    045,    060,     069,    079,    090,     099,
    110,    117,    127,     139,    148,    155,     171,    178,    186,     195,
    210,    215,    227,     233,    240,    254,     259,    269,    282,     287,
    309,    320,    335,     343,    358,    363,     374,    380,    390,     392,
    407,    417,    424,     430,    439,    454,     457,    469,    483,     492.

De uitgelote nummers voor het jaar 2003, met betrekking tot de 3e obligatie-lening zijn:

    506,    517,    528,     532,    541,    554,     563,    579,    582,     592,
    605,    616,    622,     639,    641,    658,     663,    674,    684,     695,
    707,    711,    724,     732,    744,    755,     766,    779,    782,     799,
    803,    816,    829,     835,    847,    851,     864,    878,    881,     895,
    902,    914,    920,     938,    940,    958,     961,    979,    982,     994.

In afwachting van uw antwoord tekenen wij,

Namens de L.T.T.C. De Toekomst,

Uitloting obligaties
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Heuksken van Hendrik Jan

Ut is donderdagmorgen en ut vrus zo’n
graad of twaalf.   Een prachtigen win-

terdag den ie eigenluk allene op foto’s
zeet.  Umdat ut buuten zo kold is heb ik
mien activiteiten noar binnen verplaatst.
Op mien vriejen dag dooj van alles en nog
wat. Doat heurt ok ut heuksken schrieven
van H.J. bie.

12 jan. geet ut weer gebeuren, de joarlukse
clubkampioenschappen.
Elk joar is dit weer een geweldig toernooi
met veel  inzet, mor  veural veulle spel-
vreugde. Natuurluk wil ie geerne winnen.
Veural as ie tegen oe teamgenoten mot
speullen, mor gezelligheid steet veurop.
‘s Morgens  heij der nog neet zoveulle an.
Of ze bunt te good of ze bunt, met alle res-
pect, een betjen minder.
’s Middags doar en tegen kom ie in een
poule woar in principe iederene van
mekare kan winnen.
Wie winnaar wort of laatste dat is nog neet
bekent, wal dat  ut weer reuze gezellig geet

word’n.

Wie goat met ut zelfde team de tweede
klasse in, noar dat prachtige
kampioensschap van afgelopen noajoar.
Ze proat bie de toekomst noe nog oaver.
Ut word’n al een groter mirakel e neumt as
ut kampioensschap van ut eerste heren-
team.
Aj, zoas wiele, zoveulle trainingsarbeid in
oe sport stopt, dan mot der dat een keer-
tje uut kommen.

Wie hopt dat wie ons kunt handhaven in
de tweede klasse. Zelf denk ik dat dat wal
geet, as mien teamgenoten mor genog
wedstrieden wint.

Ut verhaal is een betjen kort disse kere,
ok in toafeltennisland veult neet altied wat
te beleven.

Groeten van H.J. uut Reurle.
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Wist u dat...

Bep Toos op AM  een gelukkig nieuwjaar wenste. Toos Bep hetzelfde wenste en gelijk zei:
Lang niet gezien, mooi rustig en het beviel wel goed. Dit natuurlijk raar  zeggen was en

Bep het er weer  mee kon doen

Bep Fischer haar haren wast met groene zeep omdat haar haar daar zo glanzend van
wordt.

De dames aan de stamtafel een stelletje kakelende kippen werden genoemd. Hoezo....?
Mogen de damens niet gezellig kletsen?

Jaap Koert een oplossing vond om de dames stil te krijgen. Hij voor afkoeling zorgde. Het
water hoog aan het plafond zat.

De dames Jan Wissink er bij haalden om te vertellen dat het dak lekte. Hij vervolgens het
grote licht er bij aan deed om te controleren wat er aan de hand was  Het gelukkig allemaal
meeviel.

Christa een heleboel kerstkaarten heeft gemaakt en ze uitdeelde in de hal. Ze hier heel druk
mee is geweest.

Bep, Alwin, Christa en Toos naar de receptie van de gemeente gingen. Bij binnenkomst de
burgemeester gelijk Alwin en Toos een hand gaf en toen weer wegliep.

Christa en Bep hier ook op hadden gehoopt. Dit aan hun neus voorbij ging. Je zo wel kunt
zien wie wel en wie niet belangrijk zijn.

We het eerste herenteam van harte feliciteren met hun benoeming van sportploeg van het
jaar. We tevens Marina en Wilco veel succes toewensen tijdens de spelen in Ierland. Hier
deze avond nog aandacht aan werd besteed.

Er laatst in de kantine op woensdagavond een rare lucht in de kantine hing. Iedereen elkaar
begon aan te kijken. Uiteindelijk de hond van Harry en Ria hier verantwoordelijk voor bleek.
Toos gelijk aan Ria vroeg wat de hond te eten kreeg.

Liesbeth en Toos gelijk de eerste trainingsavond kwamen zeuren om zes euro voor het lief
en leedpotje. Ze bij Toos bot vingen. Zij zei: Als je me op de kop houdt valt er nog geen
dubbeltje uit.

Toos vervolgens bij Ben aan tafel ging zitten. Hij Toos gelijk betaalde. Waarop Coos zei: Dat
Ben maar moest kijken hoe hij het terug kreeg. Nou Toos dus mooi  wat te doen heeft ge-
maakt.

Tot de volgende maand
Groetjes van Bep en Toos.

•

•
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•

•

•

•

•

•

•



Toekomst Meppers januari 2003

10

Oliebollentoernooi

Op woensdagavond 17 dec was weer een oliebollentoernooi georganiseerd. Dit jaar deden
er weer heel wat teams mee. Er werd door Bep Gevering en Jaap Koert met voorbedachte

rade voor de laatste plaats gestreden. Het is ze aardig gelukt met 0 punten als totaal. Ze waren
echter niet de enige met 0 punten, ze moesten de laatste plaats delen met nog een team.
Gelukkig waren er ook nog serieuzere teams onder ons.
Voor mij was het een moeizame start deze avond. Ofwel ik liep langzaam warm. Bart Fleming
waar ik het duo mee vormde, heeft de eerste wedstrijden veel punten alleen binnen moeten
halen. Jij bent net een diesel, zo zei Bart. Jij loopt langzaam warm en zo was het ook. Later zou
blijken dat hij volkomen gelijk had. Later op de avond ging het steeds beter.
Ook hadden wij een aantal nieuwe gasten in ons midden, die al een aardig balletje konden
slaan. Zo kon het gebeuren dat zij op een goede vierde plaats eindigden.
De finale ging tussen Hennie Vels, dhr Mulling en Bart Fleming, Ria Scheggetman.
De partij werd winnend door Bart Fleming en Ria Scheggetman afgesloten, ook al was het wel
een overwinning in drie sets.

Het was weer een gezellige afsluiting van een bewogen jaar binnen tafeltennisvereniging De
Toekomst.
Maar zeker een jaar om op terug te kijken. Vooral spreek ik nu voor hen die veel dichterbij
hebben gestaan, met het vele werk wat zij voor de vereniging hebben verricht voor het jubileum-
jaar. Graag had ik alles meer willen meemaken, mijn energie is hiervoor niet altijd toereikend en
soms moet je genoegen nemen met minder. Al ben ik niet altijd van de partij geweest, de avon-
den die ik ben geweest heb ik het naar mijn zin gehad en daar gaat het om. Bij deze wens ik
iedereen een heel gelukkig en gezond 2003. En op naar een gezellig en goed tafeltennisjaar. En
dat de heren van de eredivisie nog maar wat leuke puntjes mogen scoren

Auteur
Ria Scheggetman
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Een blik op de Toekomst

Het zou doodzonde zijn dat een vereniging
als de onze kwijnend zou gaan voortbestaan,
en dat gevaar zit er levensgroot in.

Denk hierover  na en meldt je aan om onze
club te helpen.

Met sportgroet,
Henk Brinkerink

De commissie Recreanten heeft mij, als
winnaar van de Ben Wijnhoud Bokaal

2002, verzocht e.e.a. over het verloop van de
wedstrijden weer te geven.
Hieraan voldoe ik gaarne.
De commissie heeft enthousiast de organi-
satie ter hand genomen en een aantal poules
gevormd van recreantenspelers en
speelsters, dinsdagmorgen en woensdag-
avond.
Als mede werden toegevoegd competitie-
spelers en speelsters, die gewend zijn op
woensdagavond te komen spelen.
Op de finale-avond waren de poule-winnaars
in één poule ondergebracht.
Zo ook was dit de bedoeling voor de spelers
en speelsters die als tweede, derde en vierde
waren geëindigd.
Helaas kwam van het spelen van deze poule-
wedstrijden niet veel terecht. Zo ongeveer de
helft kwam niet opdagen en had zich ook niet
afgemeld. Dit is spijtig voor hen die er wel
waren en voor de organisatie.

Ik hoop, dat de leden, die zich voor een vol-
gend toernooi opgeven zich alleen i.v.m. drin-
gende redenen afmelden. Ik dank de
commissieleden voor hun inzet.
Verder moet mij het volgende van het hart.
Ik ben nu vier maanden lid en ik merk dat de
kern van de leden die de vereniging dragen
klein is. Ik zie dat deze wordt gevormd door
de leden die de jaarvergadering en/of de
woensdagavond bezoeken.  Het resultaat is
dat de kern, waaruit bestuursleden,
commissieleden etc, gehaald moeten wor-
den, gaat uithollen. Ze wordt op den duur te
zwaar belast.
Er is dringend behoefte aan vrijwilligers en
vrijwilligsters die taken kunnen overnemen of
zich voor nieuwe taken gaan inzetten.
Een vereniging als de onze, alleen al zo’n 180
seniorenleden, kan alleen voortbestaan als ze
gedragen wordt door de inzet van velen. Dan
ook kun je bereiken dat de jeugd, die je van
dichtbij en mogelijk van verre moet aantrek-
ken, gemotiveerd onze club kan opstuwen.
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Scholierentoernooi 2002

Om 07.45 ben ik vanuit huis vertrokken naar onze hal om te zorgen dat de koffie klaar stond,
in de eerste plaats voor onze vrijwilligers.

Bij het voorgaande toernooi is gebleken dat zich meer dan 120 deelnemers hadden opgegeven.
In de afgelopen jaren heeft onze vereniging, met de organisatie van dit toernooi, een goede
naam opgebouwd bij de basisscholen in onze gemeente Lochem.
Om 08.30 druppelden de eerste kinderen naar binnen. Zij werden direct ingeschreven en inge-
deeld naar geslacht.
Bij het begin van de dag was een veelgehoorde vraag: “Mijnheer heeft u ook nog een batje?” In
korte tijd waren we door de batjes heen en moesten ze het zelf maar uitzoeken.
Bij sluiting van de inschrijving bleek dat 106 kinderen zich hadden aangemeld. Weer een mooi
groot aantal. De technische commissie trok zich vervolgens terug om het toernooi startklaar te
maken. Tot 09.30 uur kregen de kinderen vrij spel en dat was zeer goed te horen.
Langzamerhand kwamen er ook ouders binnen, deze waren aangenaam verrast bij het aange-
boden kopje koffie. Veel lof kreeg ik te horen over onze vernieuwde hal.
Om 10.00 uur begon het toernooi en namen de vrijwilligers hun plaats in als teller.
Ik heb deze dag wel gemerkt dat onze schooljeugd  nog steeds snoeplustig is. Hoeveel muizen,
smiles, zakjes chips er over de toonbank zijn gegaan is moeilijk in te schatten. Jan Bouwmees-
ter moest zelfs worden gebeld om de voorraad weer op pijl te brengen.
Vragen als: Mag ik even naar huis bellen, ik ben mijn batje kwijt of, mijnheer hij doet zo vervelend
kwamen regelmatig voor.
Om 15.30 uur volgde de prijsuitreiking. Daarna kon de conclusie worden getrokken dat we terug
konden zien op een geslaagde toernooidag. Ik wil hierbij dan ook iedereen bedanken die zich
geheel belangeloos heeft ingezet en daardoor de Lochemse schooljeugd een prachtige school-
dag heeft bezorgd.

Verder hoop ik dat er nog wel kinderen zullen zijn die door deze dag lid willen worden van onze
club.

Namens de schooltafeltenniscommissie.

Auteur
Henk Emsbroek
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Teamindeling jeugd

Voorjaarscompetitie

Klasse/team Teamsamenstelling
Landelijk C.1 Bram Ebskamp
Speeldag zaterdag Max Ebskamp
14.00 uur Guido van Zwieten

_______________

2e klas 2 Guus Schutte
Speeldag zaterdag Nicky Grootjans
14.00 uur Emmy Pater

_______________

3e klas 3 Siebe Fettelaar
Zaterdag Jochem Beijer
14.00 uur Jos Goossens

Lukasz Piskozub
_______________

5e klas 4 Freek Janssen
Zaterdag Coline Rhebergen
14.00 uur Arie Goossens

Marten Knot
_______________

welpen. 5 Annemiek Roelofs
Zaterdag Merle Rhebergen
14.00 uur Christiaan.v.d. Molen

Dit seizoen nemen er 5 jeugdteams deel aan de competitie. Dit is er een meer dan vorig jaar.
Doordat de 2e klasse en lager het volgend seizoen een stuk zwakker zijn geworden, is het 2e
team ingedeeld in de 2e klas. Het 3e team dat recht had op een plek in de 4e klasse heeft
zodoende de aangevraagde plek in  de derde klasse gekregen.

Wim Voelman heeft zijn funktie als wedstrijdsecretaris beeindigd.
Tegenwoordig moet je als wedstrijdsecretaris om kunnen gaan met de PC.
Uitslagen , correspondentie etc. verlopen via e-mail.
Ondanks het aanbod van ondergetekende om de administratieve funkties voor de jeugd van
hem over te nemen, heeft  hij toch besloten om zijn funktie neer te leggen.
Persoonlijk vind ik dit jammer.
Wim bedankt.

Auteur
Bart Ebskamp
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Ploeg van het jaar

Op maandag 6 januari 2003 vond tijdens de drukbezochte nieuwjaarsreceptie van de ge
meente Lochem in de foyer van de schouwburg de huldiging van sportman en sportploeg

van het jaar 2002 plaats. Het eerste herenteam was genomineerd voor de titel van sportploeg
van het jaar 2002 vanwege hun promotie naar de eredivisie.
Na een openingswoord nam burgemeester Duijn het woord om het afgelopen jaar de revue te
laten passeren en een blik te werpen op het komende jaar. Na deze monoloog volgde een
presentatie van de Lochemse bedrijvengids 2003 door de heer Hungerink, gevolgd door de
bekendmaking van het jeugdtalent, sportman en sportploeg van het jaar 2002.

Wethouder sportzaken, de
heer Piet Loo, reikte als eer-
ste de gemeentepenning uit
aan sportman van het jaar
2002, de heer Zomer (Ne-
derlands kampioen auto-
cross in de Keverklasse).
Hierna was het de beurt aan
de sportploeg van het jaar.
Van de drie genomineerde
ploegen (het eerste heren-
team van voetbalvereniging
Klein Dochteren, de dames
van klootschietvereniging
Klein Dochteren en ons eer-
ste herenteam) mocht ons
eerste herenteam (Robert
Jan van der Heijden, Remy

Beelen, Gert Kobes en Ron van Spanje (afwezig)) met hun coach (Johan van Felius) onder luid
applaus van alle aanwezigen (inclusief de ongeveer 30 Toekomstleden) naar voren komen om
de gemeentepenning uit handen van de heer Loo in ontvangst te nemen. Aansluitend kregen zij
ieder een bos bloemen en een Lochem handdoek.

Hierna mocht ook het damesteam van klootschietvereniging Klein Dochteren aantreden om
een prijs in ontvangst te nemen (de dames die vele eerdere nominaties niet verzilverd hebben
zien worden). Verder was er deze avond ook speciale aandacht voor Wilco Brunsveld en Marina
van der Zee, die eveneens naar het podium mochten komen en een bos bloemen en handdoek
in ontvangst mochten nemen voor het feit dat deze twee gehandicapte spelers dit jaar zullen
deelnemen aan de Special Olympics te Ierland.

Na dit officiële gedeelte was er tijd voor een hapje en drankje en werd de gemeentepenning
geschonken door het eerste team aan De Toekomst. Deze werd door onze voorzitter (Albert
Enterman) met trots ontvangen, daarna  was er tijd voor het maken van een foto t.b.v. de krant
en werden de prijswinnaars door Dick Klein Geltink van radio Achterhoek FM geïnterviewd tij-
dens de live uitzending van Achterhoek FM.

Mirko Egbers
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Benny Wijnhoudbokaal

Dit jaar werd om de Bennie Wijnhoud bokaal voor de 5e keer gestreden. In november werd al
begonnen met kwalificatie wedstrijden, uitgesmeerd over 3 avonden, zodat er zoveel mo-

gelijk recreanten mee konden doen. Er werden 5 poules gemaakt van ieder 4 personen. De
finale poules zouden dan uiteindelijk uit 5 personen gaan bestaan. In de kwalificatie wedstrijden
werd er lustig gestreden, de avonden waren bere gezellig en druk bezocht. Enkele fanatiekelingen
hadden zelfs voor supporting gezorgd. Na 3 wedstrijdavonden zijn de volgende poules geko-
men.

Alle nr 1 Alle nr 2 Alle nr 3 Alle nr 4
Fred Moespot Ben Wenneker Albert Enterman Mario Vruggink
Bep Geverink Evelien Eggink Bart Fleming Arie Pater
Henk Brinkerink Harry Albers Erna Eilers Geert Zeelte
Henk Franssen Chris Wenneker Wim Kl Wassink Jaap Koert
Bart Ebskamp Ettie Seegers Lienke Eggink Antonio Arts

Helaas zijn op de laatste avond toen de finales gespeeld moesten worden een heleboel recreanten
niet op komen dagen. Hierdoor zijn een heleboel wedstrijden niet gespeeld en zelfs is er een
poule helemaal geschrapt. Helaas is dit een domper voor de organisatie geweest, doch is het
nog een gezellige avond geweest. De uiteindelijke winnaar is Fred Moespot geworden. Hij heeft
de prijs beschikbaar gesteld aan de hoogst geëindigde recreant. Hierdoor is Henk Brinkerink
winnaar van de Bennie Wijnhoud bokaal 2002.

De organisatie hoopt dat in 2003 een net zo’n grote belangstelling is als dit jaar. Alleen als men
toezegt, dat men dan ook beschikbaar is op alle avonden!

De recreantencom.
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Kerstinstuif 1

Op donderdag 12 december 2002 vond
er een kerstinstuif bij L.T.T.C. De Toe-

komst plaats. Het was een een kerstinstuif,
waarbij de culturele verenigingen van de
Molengronden zich wilden presenteren aan
het Lochemse publiek in het algemeen en aan
de bewoners van de Molengronden in het bij-
zonder. Zo was er deze avond een kerst-
concert verzorgd door muziekvereniging
Advendo, waarbij de akoestiek en repertoire
geweldig was. Tevens waren er op deze
avond tafelpresentaties van

en tafeltennisvereniging L.T.T.C. De Toe-
komst.

Alle verenigingen maken deel uit van de buurt
Molengronden. Helaas viel op deze avond de
publieke belangstelling tegen, maar de aan-
wezigen genoten zichtbaar van het concert.
Als dank voor de belangstelling, werden de
gasten bij het verlaten van de hal nog getrak-
teerd op een bedankbrief met daarop onder
andere een aantal foto's die die avond ge-
maakt waren.

Mirko Egbers

het Smartlappenkoor

kleindierenvereniging Peklo,

de postduivenvereniging Pax-Snelpost,
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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:
H. Brinkerink 0573-254676
E. Driessen 0573-471200
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
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
M. van Eeten (secretaris) 0573-257331
R. Otten (penningmeester) 0573-258277
J. Fleming 0573-253461
A. ten Hoopen 0573-254982
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Jarigen Ledenmutaties

Senioren :

Februari:
A. Lankhof 03-02
H. Wevers 03-02
J. Veldmaat 06-02
J Zonneveld 07-02
J.J. Hoekzema 09-02
L. Ebskamp 11-02
P Schaller 11-02
F. Hilst, van 13-02
H. Holtslag 15-02
M. Vruggink 15-02
G. Wissink-Tellinga 20-02
J.L. Lamers 21-02
A. Jonge, de 26-02

Maart
E.I.H.W. Jonker,de 01-03
A.S.G.G. Arts 05-03
J. Elshof 07-03
A. Horstman 09-03
W.J. Klein Baltink 15-03
C.S. Nijenhuis 16-03
J. Koert 19-03
W.J. Voelman 19-03
M. Brinkerink 25-03
D.J. Vries,de 27-03
K. Nengerman 31-03

Jeugd:

Februari:
Geen

Maart
J.W.T  Heyden,van der 09-03
M. Visser 19-03
W.C.A. Tjepkema 23-03
S.P.G. Fettelaar 26-03
C. Molen,van der 27-03

Nieuw Jeugdlid per 01-01-2003.

K.Piskozub(Lukasz)
Pr. Willem Alexanderlaan 3
7242 GH. Lochem
Tel; 0573-253053

Bedankt als lid per 31-12-2002

Wiebe Franssen. Gaat in Zwolle spelen.

Bedankt als lid per 01-03-2003 .

Jasper Wenneker
Reden: is door werkzaamheden veel in het
buitenland

Bedankt als lid per 01-01-2003

Janzzgymnastiek ;
Mevr. G.W. de Groot-Hofs

Verhuisbericht per 01-02-2003;

Henk Franssen
Naar:
Het Zwanevlot 215
7206 CL Zutphen
Tel; 0575-524107

Verhuisbericht per 01-04-2003
Evelien Eggink
Naar: Gieterijstraat 65
7411 EB Deventer

Gevraagd 2 keukenkastjes (hang)
tel.: 0573-259798 (Lienke)

Geboren:

Getrouwd:
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Het barrooster

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

Harry Albers
m.m.v. Jan Bouwmeester

Hieronder is het barrooster van de komende maanden. Het onderstaande rooster is voor de
bardiensten tijdens de competitieavonden (maandag, vrijdag en zaterdag). De hal is echter

vaker open dan het barrooster doet vermoeden. Momenteel is de hal ook open op dinsdag-
morgen (Gerrie Vels draait dan normaliter de bardienst), woensdagavond (hier regelen de
recreanten onderling de barbediening), donderdagmorgen (één van de jazzgymdames zorgt
voor de barbezetting) en de trainingen op de dinsdag en de donderdagavond (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.

Za. 01 febr. J. Osterloh Ma. 03 mrt. J.v. Laarhoven/J. Rijswijk
Ma. 03 febr. J. Schoolderman Vr. 07 mrt. K.J. Snijder/R. Verwoert
Vr. 07 febr. K.J. Snijder/R. Verwoert Ma. 10 mrt. J. Schoolderman
Za. 08 febr. B.kl.Teeselink/P.v.Laarhoven Vr. 14 mrt. R. Broeke/H. Stegeman
Ma. 10 febr. J. Bouwmeester Za. 15 mrt. J. Osterloh
Vrij. 14 ebr. E. Driessen/T. Bleumink Ma. 17 mrt. E. driessen
Za. 15 febr. H.v.d. Lande/J. Zonneveld Vr. 21 mrt. A.t. Hoopen/J. Jorritsma
Ma. 17 febr J.v. Laarhoven/J. Rijswijk Za. 22 mrt. P.v.d. Weerthof/C. Wenneker
Vr. 21 febr. A.t. Hoopen/R. Jorritsma Ma. 24 mrt. J. Bouwmeester
Za. 22 febr. B. Ebskamp Vr. 28 mrt. R. Broeke/H. Stegeman
Ma. 24 febr, M. Fleming/M. Krikke Ma. 31 mrt. M. Willems

APRIL
Vr 04 april. K.J. Snijder/R. Verwoert
Za. 05 april H.v.d. Lande
Ma. 07 april R.d. Cler
Vr. 11 april F. Moespot/H. Franssen
Za. 12 april A. Pater
Vr. 14 april J.v. Laarhoven
Vr. 18 april R. Swaters
Vr. 25 april M. Willems
Ma. 28 april H. Emsbroek

FEBRUARI MAART
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Een adverteerder in de schijnwerper (1)

Naam bedrijf : Gelateria Mimmo
Eigenaar/eigenares : Mimmo en Maria Columbo
Adres : Molenstraat 3 in Lochem
Tel. : 0573-259927

Maria en Mimmo hadden een zaak in Arnhem die al vijfenzestig jaar bestond. Het leven in de
grote stad beviel hen niet meer zogoed en ook was de zaak een beetje te groot. Vooral voor
Mmmo die het wat rustiger aan wil gaan doen. Dus niet alleen druk in de zaak, maar ook in de
stad. En zoals Maria zegt, we wilden ook graag wat meer groen zien. Ze liepen dus met plannen
om het wat kleinschaliger aan te pakken op een rustiger plekje.

Toen een vriendin van Maria opbelde en hun het advies gaf om eens in Vorden te gaan kijken
hebben ze daar eerst eens goed over nagedacht. Nou de Achterhoek leek hen wel wat. Dus
gingen ze naar een makelaar in Vorden die hen enkele panden in Vorden liet zien en een foto van
een pand in Lochem.
Uiteindelijk vonden ze Vorden wel een beetje te klein. De tijd was te kort om naar Lochem te
gaan kijken maar Lochem bleef wel door Maria’s hoofd spoken. En ’s avonds weer de vriendin
gebeld die vroeg hoe het gegaan was.
Zij gaf het ongevraagde advies om toch ook in Lochem te gaan kijken. Dit hebben Mimmo en
Maria toch maar gedaan en zijn vervolgens meteen verliefd geworden op het mooie Berkel-
stadje. De keuze werd toen direct gemaakt en op 10 maart 2001 ging de zaak open.

Met heerlijk zelfgemaakt ijs en overheerlijke capucinokoffie hebben ze inmiddels veel tevreden
klanten weten te maken. Maria bevalt die kleinschaligheid wel. Ik krijg alleen maar aardige men-
sen in de zaak zegt ze.  En wat ze ook zo prettig vindt is dat ze lekker zichzelf kan zijn. Ze vindt
het heerlijk om een praatje met de klanten in de winkel te maken. Naast de bovengenoemde
producten worden nog veel meer Italiaanse specialiteiten aangeboden.
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Een adverteerder in de schijnwerper (2)

Een half jaar geleden ben ik weer gestart met training geven aan onder andere de jeugd
leden. Een goed moment dus om een even terug te kijken op hoe het allemaal is verlopen.

De start was ambitieus: Remy Beelen viel weg, maar desondanks wilden we de jeugd toch in
drie groepen opsplitsen. De nieuwkomers zouden onder begeleiding van Koma komen, de spe-
lers die al wat langer speelden werden verdeeld  in een groep voor Benny en mijzelf.
Ik moet zeggen dat ik blij verrast was toen ik merkte dat de formule goed bleek te werken. In mijn
groep zijn de jeugdleden trouw gekomen en de groep van Koma groeide al zo snel, dat door-
stroming naar een volgende groep noodzakelijk werd.
Toegegeven, het was even wennen bij mijn binnenkomst: Warming-up op muziek, (kennelijk
niet altijd de juiste keuze), een cirquittraining, (moet je kunnen fietsen om te tafeltennissen???),
wedstrijdjes met een opdracht, (waarom nou nooit eens zonder), maar de jongeren hebben zich
er goed doorheen geslagen.
Het mag dan ook wel eens worden gezegd, dat het voor enkelen van ons een beste opgave is
om naast het schoolprogramma, verjaardagen en andere hobby’s, drie keer per week met tafel-
tennis bezig te zijn.
Toch merk ik aan de opkomst en de manier waarop we samen de training maken, dat we wel
vooruitgang boeken. Hopelijk leidt dat in de volgende competitieseizoen tot nog betere resulta-
ten.
Ik had min of meer getekend voor een half jaar, mede gezien het feit dat het wekelijks training
geven voor mijzelf thuis een grote organisatie vereist. Toch wil ik er nog graag een seizoen
aanplakken.
Met het programma voor het aankomende halfjaar wil ik er zeker voor gaan.

Auteur
Esther Wissink

Ook zijn tijdens de kerstdagen en oud en nieuw weer veel echte Italiaanse kersttractaties en
kerstpakketten verkocht. Ook hebben Mimo en Maria leuke relatiegeschenken te koop en of een
cadeautje voor jezelf, waarom niet??
Het ijs wordt elke dag vers gemaakt. Hun slogan is “ons ijs wordt  elke dat vers bereid  volgens
oud Italiaans familierecept”. Gelateri Mimmo heeft ook al een prijs gewonnen voor het mooiste
winkelpand van Lochem. Leuk toch om zo te beginnen.

Maria en Mimo hebben twee dochters, Giuseppina is 18 jaar en is bezig om het horecavak te
leren. Rosa is al 10 jaar en beiden staan ze te trappelen om in de zaak te gaan werken. Samen
hebben ze de uitstraling van, kom mensen, we staan er voor jullie. Ik, zou dus zeggen gaan!!!
Helaas zijn ze vanaf 24 dec. tot  1 maart gesloten. Dan hebben ze winterstop en gaan ze zich
warmen in de Italiaanse zon in Calabrie. En die vakantie hebben ze wel verdiend.

Auteur
Ria Albers

Van een trainster
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Kerstinstuif 2

Op 12 december 2002 heeft een open dag plaatsgevonden in de JW-hal van onze tafelten-
nisvereniging. Het initiatief, van muziekvereniging Advendo, om deze open dag samen te

houden met buurverenigingen werd door de meeste verenigingen gehonoreerd.
Alleen het Lochemse mannenkoor heeft niet deelgenomen. De reden was dat kort daarvoor
reeds een presentatie is gegeven in het gemeentehuis van Lochem. Jammer, maar wel te
begrijpen.

De voorbereidingstijd was minimaal. Slechts enkele weken voor de uitvoering konden de voor-
bereidingen worden begonnen. Initiatiefnemer Advendo en onze tafeltennisvereniging deden de
eerste stappen, daarna zijn de andere verenigingen fysiek betrokken voor de afspraken over de
uitvoering.

PEKLO, het Smartlappenkoor en PAX duivensport hebben een tafelpresentatie gedaan, LTTC
deed een tafelpresentatie en had enkele tafeltennistafels opgesteld en Advendo bracht een heus
concert ten gehore. Daarbij bleek onze tafeltennishal een prima akoestiek te hebben.

Ondanks dat er bekendmakingen zijn gedaan in de Extra en de Berkelbode en 550 folders zijn
rondgebracht op de Molengronden was de belangstelling bedroevend laag. Slecht twee handen
vol bezoekers wisten de JW-hal deze avond te vinden. Het is met name treurig, omdat iedereen
vond dat het aanbod zeer interessant was te noemen. De deelnemers zijn dan ook zeker van
plan om een herhaling te laten plaatsvinden.

Bij het vertrek werden de bezoekers en deelnemers verrast met een speciaal bulletin van de
redactie. Het bulletin deed verslag, met foto’s over de open dag waar ze bij aanwezig waren
geweest.

Als lezers nog een goed idee hebben om een nieuwe open dag te doen slagen, dan ontvangt de
redactie graag bericht.

Auteur
De redactie
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Teamsamenstelling voorjaarscompetitie

Speeldag Gert Kobes
Erediv. 1 Remy Beelen
Zaterdag Ron van Spanje
14.00 Robert Jan v.d. Heyden

Hoofdkl. 2 Frans Helmich
Zaterdag Tom Bleumink
14.00 Erik Pijper

Collin Vredenveldt

1e klas 3 Ronald Swaters
Vrijdag Paul v.d.Weerthof
20.00 Ben kl.Teeselink

1e klas 4 Mirko Egbers
Vrijdag Henri Wittenberg
20.00 Patrick v. Laarhoven

Jan Voelman

2e kl 5 Frans Snijder
Vrijdag Johan Heijink
20.00 Sandra Bouck

Jos Zonneveld

2e kl 6 Reint Broeke
Vrijdag Joop Hendriksen
20.00 Henk Stegeman

3e kl 7 Mark.Willems
Vrijdag Keesjan Snijder
20.00 Remco Verwoert

3e kl 8 Wim Klein-Baltink
Vrij Ferdinand van Hilst
20.00 Bram Ebskamp

3e klas 9 Wim Leidekker
Maandag Jan Schoolderman
20.00 Jan Bouwmeester

Rino Knippen

3e klas 10 Ellen Simmelink
Vrijdag Richard Otten
20.00 Marlies Fleming

Rob de Cler
Jochem Veldmaat

4/3e klas11 Henk Emsbroek
Maandag Jan Schrijver
20.00 Arend Horstman

4e klas 12 Erwin Driessen
Maandag Sjaak van Rijswijk
20.00 Joop van Laarhoven

4e klas 13 Freddy Moespot
Vrijdag Henk Franssen
20.00 Bartho van Wel

Esther Wissink

4e klas 14 Johannes Osterloh
Vrijdag Wim Voelman

Peter Schaller
Bart Ebskamp

4e klas 15 Guus Fisscher
Vrijdag Rob Jorritsma
20.00 Harry Albers

5e klas 16 Wim Wilgenhof
Maandag Jeroen Hoffman

Evelien Eggink
Rinus Hoffman

5e kl. 17 Corry ten Bokkel
Maandag Alie Hofland
20.00 Henny Vels

6e kl 18 Albert Enterman
Vrij Jacqueline Vos
20.00 Marieke Enterman

Annemiek Bannink

6e kl 19 Erna Eilers-Kraan
Vrij Mario Vruggink
20.00 Lienke Freriks

Antonio Arts

6e kl 20 Jan Wissink
Vrij Henk Brinkerink
20.00 Hans v.d.Lande

Geert Zeelte
Jaap Koert
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Teamindeling senioren voorjaarscompetitie 2

Dit seizoen nemen we net als vorig jaar
met Dit seizoen nemen we net als vorig

jaar met 22 seniorenteams deel aan de com-
petitie.

Afgelopen seizoen hebben veel recreanten op
de woensdagavond meegedaan met de
trainingen.Dit seizoen  komen we dan ook met
4 teams uit in de 6e klasse.

De volgende leden keren terug in de compe-
titie: Jos Zonneveld, Jaap Koert, Chris
Schuiling, Ab ten Hoopen en Henk Brinkerink.
Voor het eerst in de seniorencompetitie ko-
men Geert Zeelte, Joop Stokvisch en Bram
Ebskamp uit.

6e kl 21 Ab ten Hoopen
Vrij Henk Sloesarwij
20.00 Joop Stokvisch

Chris Schuiling

Dames
3e div 1 Irene Faber
Zat Maaike Krikke
14.00 Marjolein Boer

Marlies Fleming
Reserve: Ellen Simmelink,

Esther Wissink
Sandra Bouck
Evelien Eggink

Dit seizoen nemen 80 senioren deel aan de
competitie.
Hiervan zijn er 35 jonger dan 40 jaar. 19 spe-
lers zijn er jonger dan 30 jaar.
Voor veel seniorenleden wordt het steeds
belangrijker dat ze in een “gezellig” team spe-
len.

13 teams, een record aantal, spelen dit sei-
zoen dan ook op de gezellige vrijdagavond.
Toch wil ik ook via deze weg er voor pleiten
dat we jonge mensen de gelegenheid blijven
geven om door te stromen. Ook dit seizoen
ben ik hierin niet volledig geslaagd.
.
Dit seizoen blijft in de afdelingscompetitie
senioren de puntentelling tot de 21 nog ge-
handhaafd.

Na de zomer wordt ook hier de puntentelling
tot de 11 doorgevoerd. Zo behoort dan de
puntentelling tot de 21 voor de afdeling Oost
definitief tot het verleden.

Iedereen een goed seizoen toegewenst.

Auteur
Bart Ebskamp.

 Even niets te doen?

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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Verslag nieuwjaarsreceptie (1)

Het nieuwe jaar werd op 3 januari 2003 ingeluid met een knallende nieuwjaarsreceptie in de
tafeltennishal, waarbij zo'n 70 personen aanwezig waren.

Om 20:30 uur sprak de voorzitter, Albert Enterman, de menigte toe en blikte terug op het suc-
cesvolle afgelopen jaar en keek vol vertrouwen in de toekomst voor onze club, waarbij de aan-
dacht zich zal richten op de aansluiting van de onderliggende teams welke in de competitie
uitkomen tot het eerste team welke komend seizoen uitkomt in de eredivisie.

Ook noemde hij dat het eerste herenteam een nominatie op zak heeft om uitgeroepen te wor-
den tot sportploeg van het jaar 2002 van de gemeente Lochem. Dat ze uiteindelijk tot sportploeg
verkozen zijn bleek op de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Lochem, welke plaats vond op
6 januari 2003 in de foyer van de schouwburg. Een verslag hiervan is elders in dit clubblad te
lezen.

Hierna nam Bart Ebskamp (wedstrijdsecretaris senioren) het woord. Hij vertelde over de proble-
men die er het afgelopen seizoen waren geweest rondom een aantal teams (waardoor 1 team
teruggetrokken werd uit de competitie) en de stroeve en gebrekkige communicatie met de NTTB
(Nederlandse TafelTennis Bond) en de BVE (Belangen Vereniging Eredivisie) t.a.v. ons eerste
herenteam. Tevens melde hij dat de verenigingen (en dus ook De Toekomst) het competitie-
programma, zoals deze altijd aangeleverd wordt door de bond, niet meer in boekvorm zal ont-
vangen en dat terwijl de competitiespelers jaarlijks een fors bedrag kwijt zijn om aan de compe-
titie deel te mogen nemen.

Hierna werd door Bart gemeld wie de kampioenen van het afgelopen seizoen waren in de
seniorencompetitie. Deze teams waren:

Toekomst : (Ron van Spanje, Gert Kobes, Remy Beelen en Robertjan van der Heijden), kam-
pioen in de 1e divisie.

Toekomst 8: (Reint Broeke, Henk Stegeman en Joop Hendriksen), kampioen in de 3e klasse.

Toekomst 17: (Wim Voelman, Peter Schaller, Bart Ebskamp en Arie Pater), kampioen in de 5e

klasse.

Toekomst 18 (Rob Jorritsma, Harry Albers en Guus Fischer), kampioen in de 5e klasse.

Hierna volgde de uitreiking van de percentagebekers. De volgende bekers worden per heden
door de veranderende samenstelling van competitiespelende leden niet meer uitgereikt.

1 hoogste percentage heren (Jan Bosch Bokaal)
2 hoogste percentage heren 40+ (Henk Emsbroek bokaal)
3 hoogste percentage dames (Marcel Theunissen bokaal)

Hiervoor in de plaats komt een nieuwe beker, waarvan de naam moet worden vastgesteld en
welke nog moet worden aangeschaft. Het gaat hier om de beker voor de hoogste percentage
senioren.
Deze is ditmaal gewonnen door Johannes Osterloh met een percentage van 96% in de 5e

klasse (29 uit 30 wedstrijden gewonnen).
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Verslag nieuwjaarsreceptie (2)

Ook werd nu een Fair Play prijs ingesteld voor een team. Voor het team dat alle wedstrijdbriefjes
perfect invulden (geen boetes) en op tijd inleverden, na de competitie hun tafel en aanverwante
zaken weer netjes opruimden en zich zeer flexibel opstelden tijdens de teamsamenstelling.
De prijs (een waardebon te besteden aan onze bar) is gewonnen door De Toekomst 5 be-
staande uit Mirko Egbers, Henri Wittenberg en Paul van de Weerthof.

Bij de jeugd mochten de kampioenen naar voren komen om een beker uit handen van Albert
Enterman in ontvangst te nemen. De jeugdkampioenen van het afgelopen seizoen waren:

Toekomst 1: (Bram Ebskamp, Max Ebskamp en Guido van Zwieten), kampioen in de 1e klasse.

Toekomst 3: (Jochem Beyer, Jos Goossens, Freek Jansen, Marten Knot), kampioen in de 5e

kassel.

De percentagebekers bij de jeugd zijn dit keer niet uitgereikt. Normaal gesproken zijn er bekers
voor: 1: hoogste percentage jongens (Jan Bosch Bokaal)

2: hoogste percentage meisjes (Henk Sloesarwij bokaal)

Wellicht worden deze op een later moment uitgereikt.

Hierna kwam de "oliebol van het jaar" aan de beurt.
Deze prijs, spontaan in het leven geroepen door de
recreanten enkele jaren geleden, wordt elk jaar uitge-
reikt aan een recreant die zich het voorafgaande jaar
bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor de vereni-
ging (deze komt dus niet toe aan de winnaar van het
oliebollentoernooi). Deze prijs kwam dit keer toe aan
3 personen, namelijk Chris Wenneker, Harry Albers
en Gerrie Vels.

Hierna mocht Henk Brinkerink naar voren komen om de Ben Wijnhoud wisselbokaal in ont-
vangst te nemen. In de decembermaand werd hier op de woensdagavond om gestreden door
recreantenspelers en speelsters van de dinsdagmorgen en woensdagavond alsmede competitie-
spelers en speelsters, die gewend zijn op woensdagavond te komen spelen en leden van de
ALTC.

Na het officiële gedeelte was er tijd voor een hapje en drankje en werd het feestje tot in de late
uurtjes voortgezet.

Mirko Egbers
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De jeugdhoek

alleen maar winnaars. De uiteindelijke Top-3
werd

1: Bram Ebskamp,
2: Guido van Zwieten,
3: Emmy Pater.

Andere poulewinnaars werden Jochem Beier
en Merle Rhebergen. Er was nog wat lekkers
naar afloop voor iedereen en het was uitein-
delijk een geslaagd toernooi.

IJsselstreekkampioenschap:
Dit toernooi begon voor de jongens om 9 uur
in de ochtend. De jongens hebben allen ge-
streden voor wat ze waard waren, maar he-
laas kwamen ze in het enkelspel allemaal hun
betere tegen. Max en Bram Ebskamp haal-
den bij de dubbel wel nog de tweede
plek...goed zo jongens..;)
De prijzenslag voor De Toekomst begon pas
toen ons talent Emmy Pater arriveerde. In
haar eerste poule werd ze makkelijk
tweede...(beker 1), daarna mocht ze in een
andere finale tegen de nummer 1 van die
poule spelen en versloeg deze toen verdiend
(beker 2). En samen met Guus Schutte werd
nog een mooie tweede plek binnengehaald
bij het mix dubbel. Dit was tevens een leuk
en leerzaam toernooi voor onze jeugd, vol-
gend jaar hopen we op nog meer deelname
en prijzen.

Ten slotte moeten wij door vrijwilligersgebrek
enkele ouders vragen om af en toe te rijden,
maar hier wordt iedereen persoonlijk voor
benaderd. Tevens roep ik de leden van De
Toekomst op om zich aan te melden bij de
jeugdcommissie als begeleider en/of coach
van jeugdteams...!!!

Met vriendelijke groet,

Auteur
Johannes Osterloh

(contactpersoon en voorzitter van je jc.)

Het nieuwe jaar is weer begonnnen, een
nieuw jaar met hopelijk weer successen

bij de jeugd...

Ondertussen zijn de eerste toernooien al af-
gewerkt, en daarbij zijn ook al de eerste prij-
zen binnen gehaald.

Ik begin even met de veranderingen binnen
de jeugdcommissie zelf. Twee van onze
commissieleden hebben in dit nieuwe jaar
afscheid genomen van ons (klinkt verkeerd
heh...). Wij bedanken ze nogmaals voor hun
inzet. Wim die het afgelopen jaar het
wedstrijdsecretariaat op zich had genomen.

En natuurlijk Ellen, die de jeugdcommissie
jarenlang heeft opgevrolijkt met haar aanwe-
zigheid als oa. seceretaris. Gelukkig zien we
haar waarschijnlijk wel nog bij het jeugd-
kamp!!!

Maar hoe onvervangbaar deze twee ook
leken...het is gelukt om vervanging te rege-
len. Bart Ebskamp wil ons helpen met de
competitie van de jeugd door het jeugd-
wedstrijdsecretariaat op zich te nemen. Maar
als nieuwe aanwinst van de jeugdcommissie
introduceer ik Marita Rhebergen.
Zij is een ouder van twee van onze jeugdleden.
Wij hopen dat ze een leuke tijd tegemoet zal
gaan als versterking van de jeugdcommissie
en er natuurlijk zelf ook veel plezier aan heeft.
De andere jeugdcommissieleden zullen er in
elk geval alles aan doen om dat te bereiken.

De locatie van het jeugdkamp is ondertus-
sen bekend, er zullen ook nog andere activi-
teiten komen voor die tijd. Maar terug komend
op de afgelopen toernooien even een kort
verslag.

Clubkampioenschappen jeugd:
We begonnen met dit toernooi om 9 uur in de
ochtend. De commissieleden waren net
binnnen of de eerste jeugdleden meldde zich
al. Het werd een leuk toernooi, met eigenlijk
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De oplossing van de puzzel uit het decembernummer was: Fijne feestdagen en een knallend
uiteinde. Er zijn 7 inzendingen ontvangen en de winnaar, na loting, is Guido van Zwieten.

Het thema van deze puzzel is: Winter

De puzzelhoek

INLEVEREN UITERLIJK 20 FEBRUARI  IN DE COPYBUS!!!

Oplossing januarinummer :

Naam:

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

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

boerenkool
dooi
elfstedentocht
erwtensoep
fris
glad
guur
haardvuur
hagel
langlaufen
muts
natuurijs
oorwarmers
skiën
sneeuw
sneeuwvlokken
stamppot
strooien
vest
vorst
wanten
winteravond
winterjas
 ijzel
 zout
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De twee kanten van...

Robert-Jan was net lid, dus ging ik hem interviewen, zodat iedereen
hem nu een beetje kent.

Naam : Robert Jan van der Heijden.
Woonplaats : Ede.
Geboorteplaats : ook Ede.
Geboortedatum : 09-03-’86.
Schoenmaat : euh…. 44 ofzow….
Opleiding : Mavo 4 examenjaar.
Het 1e wat ik ’s morgens doe : euh… hahaha doe maar douchen of zo.
Voorkeursdrank : gewoon bier…
Afkeursdrank : Malibu.. bah, daar heb ik slechte herinneringen aan.
Lekkerst eten : pizza.
Niet te eten : doe maar een paprika… met tomaten….. ranzig…..
Favoriete muziek : alles…..jah….. alles wat leuk is.
Niet om aan te horen : jah….. mun moeder…….
Speelklasse : eredivisie……..
Ambitie prive : gewoon gelukkig… en rijk….. en snel natuurlijk….
Ambitie met tafeltennis : een keertje landelijk spelen!!!!!???
Ik beschrijf mezelf…. : als euh…. Aardig.. leuk…. Verzin is wat….. gewoon cool…..
Mijn liefdesleven…. : ziet eruit….euh….. eigen huis, met vrouw…. Enne …. 2 kin

  deren….
Ik ben lid sinds…. : kort….
Familie : doe maar…. Wach effe….. euh….. moeder, vader en zus.
Huisdieren : mun vader.
Hobby’s : ja euh… tafeltennis hoort er ook wel bij, vissen vink wel leuk,

 meisjes, stappen en bier….
Favoriete jeugdspeler : Robert Jan van der Heijden.
Favoriete jeugdspeelster : Emmy Pater.
Favoriete speler : euh…. Hoe heet jij…. Schrijf maar op….. Johannes

  Osterloh….
Trainingsarbeid : euhm…. 3x per week.
Beste prestatie… : Nederlands kampioen.
Wil later worden…. : tja. Euh… iets bij de sportschool.
Beste karaktereigenschap : lief….
Slechte eigenschap : heb ik nie….
Ben bang voor…. : ik ben nóóit bang..
Ik kijk graag naar… : mooie dames…
Ik heb een hekel aan : ambtenaren.
De wereld over 100 jaar… : dan ben ik 116… wedden dat ik er dan nog ben….
Mijn droomwens : de loterij winnen.
Wijze raad.. : gewoon blijven bewegen…. Enne… week veel…. Zeg ut is…

 Jjohannes; en rust af en toe eens uit….
Ik vond dit interview… : gezellig…. Ik heb Emmy Pater leren kennen…..

Auteur: Emmy Pater
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“Toekomst Moppers”

Een jonge man liep door de supermarkt
om een paar dingen mee te nemen wan-

neer hij erachter komt dat een oude vrouw
hem achtervolgt. Hij denkt er verder niet bij
na en negeert haar en gaat verder. Uiteinde-
lijk gaat hij naar de kassa en daar gaat ze
voor hem staan. "Excuseer me," zegt ze, "het
spijt me als mijn staren je nerveus gemaakt
heeft. Het komt doordat je ontzettend veel lijkt
op mijn zoon, die nog niet zo lang geleden
gestorven is."
"Dat spijt me erg," antwoordt de jongeman,
"is er iets dat ik voor u kan doen?"
"Ja," zegt ze, "als ik wegga, kun je dan zeg-
gen: Dag moeder!? Ik zou me daardoor zo-
veel beter voelen."
"Zeker," antwoordt de jongeman. Als de oude
vrouw vertrekt, roept hij: "Dag moeder!" Wan-
neer hij bij de kassa komt, ziet hij dat zijn to-
taal 150 euro is. "Hoe kan dat nou?"vraagt
hij, "ik heb maar een paar dingen gekocht."
"Je moeder zei net dat jij voor haar zou afre-
kenen," antwoordt de kassière.

De directeur stapt de lawaaierige klas binnen.
Hij wil nu eindelijk die herrieschoppers eens
straffen.
"Geert, wat heb jij uitgespookt?"
"Ik heb krijt naar het bord gegooid," antwoord
Geert.
"Honderd strafregels! En jij Wim?"
"Ik heb een punaise op de stoel van de mees-
ter gelegd," zegt Wim.
'Wat?! Tweehonderd strafregels. En jij,
Peter?"
"Ik heb snippers door het raam gegooid me-
neer, zegt Peter."
"Oh nou..., dat valt wel mee; geen strafregels!"
Op dat ogenblik komt er een jongen de klas
binnen, vol blauwe plekken en schrammen.
"En wat doe jij daar?", vraagt de directeur
boos, "Hoe heet jij?"
"Swen Snippers, meneer."

Twee Nederlanders en een Belg praten over
hun relatie...
Zegt de ene Nederlander: "Volgens mij gaat

mijn vrouw vreemd met een timmerman! Ik
vond zaagsel onder het bed."
De andere Nederlander zegt: "Volgens mij
gaat mijn vrouw vreemd met een metselaar!
Ik vond cement onder het bed."
Zegt de Belg: "Volgens mij gaat mijn vrouw
vreemd met een paard!"
"Een paard?" vragen de twee Nederlanders
verbaasd.
"Ja," zegt de Belg, "want ik vond gisteren een
ruiter onder het bed!"

Tijdens een schitterende safari in Kenia ont-
waart Jansen een jong olifantje in nood. Ter-
wijl de moederolifant machteloos moet toe-
zien, weet jansen, met gevaar voor eigen le-
ven, het jong van een wisse dood te redden.
Een tiental jaren later   doet een internatio-
naal circus Jansens woonplaats aan. Als
groot dierenliefhebber zit Jansen uiteraard op
de eerste rij. En... tijdens het olifanten-num-
mer gebeurt het ongelooflijke: steeds houdt
één der olifanten vlak voor Jansen even de
pas in. De dompteur moet grote moeite doen
om het kolossale dier in beweging te houden.
Plotseling stapt Jumbo de piste uit, en vat Jan-
sen met een teder gebaar bij de arm! Hand
in slurf betreden beiden de piste, Jansen
denkt onderwijl ontroerd aan de gebeurtenis-
sen in Kenia... wát een geheugen! Het pu-
bliek kijkt ademloos toe... hoe de olifant mach-
tig trompetterend de enorme voorpoten heft
en Jansen in één vreselijke stamp verplettert!
Deskundigen veronderstellen dat het toch een
andere olifant geweest is.

Fu, Bu en Chu gingen emigreren van China
naar de Verenigde Staten.
Ze besloten om volledig Amerikaanse burgers
te worden en om ook hun namen te ver-
amerikaniseren.
Bu noemde zichzelf "Buck".
Chu noemde zichzelf "Chuck".
En Fu ging maar weer terug naar China.

Marcel Snijder
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Volgende maand verwacht...

n Tussenstanden  competitiewedstrijden?

n Goed nieuws van het eerste team?

n Nieuwe redactieleden?

n Nieuwe moppen?

n Alle copy op diskette aangeleverd?

n Uitslag Clubkampioenschappen

n Alsnog een verslag van de kaartavond?

n Uitslagen Enno Wijsbeek toernooi?

n Verslag IJsselstreekkampioenschappen?

n Wellicht staat uw stukje in het volgende clubblad?
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