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Gegevens

Schrijfwaren?

Schoolagenda�s?

Nieuwe tas?

Broodtrommeltje?

Regenpak?

Het Olympische team is teruggekeerd
uit Ierland. Dit is allang geen nieuws

meer. Er werd in de diverse regionale
tijdschriften veel aandacht besteed aan
deze gebeurtenis. Zeker nadat bekend werd
dat er ruimschoots medailles waren ver-
diend.
Ook Marina en Rob en hun collega spelers
uit Almelo, hebben veel eremetaal mee naar
Nederland gebracht. Daarvoor werd veel
waardering uitgesproken bij de diverse
huldigingen die plaatsvonden.
Het hele clubblad had gevuld kunnen wor-
den met foto�s en tekst over deze bijzon-
dere gebeurtenis. Maar ook verslag van
andere aktiviteiten die in de afgelopen
periode plaatsvonden verdient aandacht.
Enkele vaste rubrieken hebben wel hun plek
moeten afstaan om u te informeren hier-
over. Daarvoor hoop ik op begrip.
De unieke aard van de gebeurtenis recht-
vaardigt het besluit om vele pagina�s aan-
dacht daaraan te besteden. Met name het
dagboek van de begeleiders is volledig in de
Mepper opgenomen. Zij verhalen van de
volledige Nederlandse ploeg in Ierland. Dus
ook over de andere sporten die deel hebben
genomen. De vele verrassende activiteiten
die plaatsvonden kunnen worden terug-
gelezen in hun dagboek.

Ook zijn de verslagen van diverse activitei-
ten in de Mepper  terug te lezen. Niet zon-
der enige trots constateert de redactie dat
onze vereniging bol staat van de sociale
activiteiten. Kaarten, fietsen, disco, vissen
en meer activiteiten passeerden de revue.
Uiteraard naast alle tafeltennisactiviteiten
waar onze vereniging primair voor staat.

Ons vlaggeschip, het 1e team, kon zich
handhaven in de hoogste divisie. De redac-
tie hoopt dat op de speeldagen van het 1e
team de hal goed gevuld zal zijn om hen
aan te blijven moedigen.
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De nieuwe technische commissie is
aangetreden. Dit wegens het

beeindigen van de taken van Ben Wijnhoud,
Bart Ebskamp en Albert ten Hoopen. Het
bestuur wil hen namens allen hartelijk dank
zeggen voor hun inzet in de afgelopen
jaren. Bart zal nog zorgen dat de indeling
van de teams tot stand zal komen. De oude
commissie blijft voorlopig wel stand-by om
de nieuwe commissie van advies te dienen.
Albert ten Hoopen zal weer volledig in beeld
komen binnen de nieuwe commissie en
daarover mogen we zeer tevreden zijn.

Voorzitter van de TC is Henk Brinkerink. Hij
zorgt o.a. voor de  samenstelling van de
seniorenteams, geeft leiding aan vergade-
ringen, is contactpersoon voor coaches en
spelers, afgevaardigde in het bestuur, enz

Esther Wissink zal zorg dragen voor de
trainingen, samenstellen van de teams,
stimuleren om aan toernooien deel te
nemen, organisatie van trainingsweek-
enden, enz.

Albert ten Hoopen staat voor de samenstel-
ling  seniorenteams, organisatie vriend-
schappelijk wedstrijden, Contactpersoon
competitieleiders, bijhouden tussen-
standen, verzetten van wedstrijden, corres-
pondentie over wedstrijden, bijhouden
invalbeurten, enz.

Henk Brinkerink heeft zich behoorlijk ver-
diept in de organisatie van de club. Henk zal
nog meer mensen in de vereniging gaan
bevragen voor advies en hulp in de ko-
mende tijd. Het bestuur hoopt dat alle hulp
en advies zal worden gegeven om Henk te
helpen zijn taak maximaal uit te kunnen
laten voeren.

Namens het bestuur
Harry Albers

Van het bestuur

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

vrijdag 15 aug      Onderlinge wedstrijden

vrijdag 22 aug      Onderlinge wedstrijden

vrijdag 29 aug      Onderlinge wedstrijden

zaterdag 23 aug. Wadvissen (zie onder)
Trainingsweekend senioren hoogste afdelingen

zaterdag 30 aug Trainingsweekend jeugd

zondag 31 aug Apres wadvissen

vrijdag   5 sept Onderlinge wedstrijden

dinsdag  9 sept Ledenberaad afdelingen - Topsport

donderdag  11 sept  Ledenberaad afdelingen - Breedtesport

Vrijdag 12 sept Onderlinge wedstrijden

donderdag  11 septr Voorzittersoverleg IJsselstreek: Oost komt naar u toe!

zaterdag 13 sept. Start Hoofdklassecompertitie
Start Jeugdcompetitie

maandag 15 sept Start Seniorencompetitie

 woensdag 17 sept Ledenberaad afdelingen - PR & Communicatie

donderdag  18 sept Ledenberaad afdelingen - Algemeen organisatorisch

_______________________________________________

Opgave wadvissen is mogelijk tot 16 aug. a.s.
Programma: Vervoer van Lochem naar Den Oever
- Vissen op M.S. Dageraad (incl. aas)
- Bezoek aan het biermuseum De Boom in Alkmaar
- Vier landen buffet bij Chin.indisch restaurant in

Alkmaar
- Maximaal aantal deelnemers is  50 personen!!!!!!!

Kosten : 35 euro voor leden en 40 euro voor niet-leden
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Ondergetekende had op 16 juni jl. de eer om deelnemer Wilco Brunsveld met zijn ouders te
begeleiden naar Schiphol om Wilco uit te zwaaien naar deSpecial Olympics in Ierland. Zelf

had ik een beetje de zenuwen voor deze verantwoordelijkheid om te zorgen dat ze op tijd aan-
wezig zouden zijn.
Tien minuten voor het vertrek uit de Meindert Hobbemalaan zat de familie Brunsveld echter  nog
op hun gemak te eten en van enige spanning was nauwelijks sprake. Dit had ook een goede
uitstraling naar mezelf, ik werd er zelf ook mooi rustig van.

Rond half 1 vertrokken we naar Zutphen. We zouden samen met Marina en Rob naar Schiphol
gaan rijden. We troffen Rob en Marina in Zutphen op het stationsplein. Samen met Arie Pater.
Direct daarna vertrokken we naar Amsterdam.
Een rustige rit die we op ons gemak hebben uitgereden. Aangekomen op Schiphol werden eerst
de sterren en hun begeleiders afgezet  bij de vertrekhal en daarna gingen de chauffeurs op hun
gemak hun auto parkeren.
Geen goedkope aktiviteit en ook niet meer mopperen daarna om die paar dubbeltjes die we  in
Lochem moeten betalen voor het parkeren.

In de vertrekhal aangekomen waren de deelnemers aan de Sp.Ol al duidelijk herkenbaar. Ieder-
een droeg zijn of haar tenue die speciaal werd verstrekt voor hun vertrek. Zelfde broek, zelfde
shirt, zelfde rugzakje enz. enz.

Verder op pagina 6

Vertrek team special olympics 1
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Vertrek team special olympics 2

Eerst kon de bagage worden afgegeven en daarna konden deelnemers en begeleiders plaats-
nemen in de Dakotabar. Een verwennerij van jewelste. Hapjes drankjes in overvloed en uiter-
aard iedereen in uiterst goede stemming. Ook wel spanning natuurlijk want veel deelnemers
hadden nooit gevlogen of gingen voor het eerst alleen op reis.

Ook aanwezig waren de voormalige topsportster Nelly Kooman en de topschaatster Marja Vis.
Zij waren aanwezig om kleur te geven aan het vertrek. Zij wensten de deelnemers in hun toe-
spraak dan ook veel succes.
Na enkele toespraken, groepsfoto�s en nog een drankje vertrokken de deelnemers naar de ver-
trekhal voor het afscheid. Tranen, tranen en nog eens tranen. Niet iedereen, maar toch veel
ouders en deelnemers raakten ontroerd door de indrukwekkende uitstraling van de groep.
Nadat de spelers niet meer zichtbaar waren vertrokken de meesten naar de parkeerplaats of
gingen per trein huiswaarts. Allemaal benieuwd naar de eerste berichten uit Dublin. We zouden
er nog veel van horen.

Auteur
Harry Albers
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Wist u dat en meer ALTC

Jacqueline Vos Bep van Toos op een trainingsavonden wel een heel persoonlijke vraag
stelde. Ze Zei; En Bep ga je het nog doen? Je kunt je hierbij natuurlijk van alles voorstel-

len. Bep dit meteen op haar lachspieren schoot. Jacqueline maar meteen uitlegde dat het
ging om het meespelen in haar team. Bep toch niet op haar aanbod inging en gewoon re-
creatief wilde blijven spelen.

Toos ook meehielp met de grote schoonmaak op 10 mei in de hal. Ze er tijdens de koffie-
pauze uitzag als een zwarte Piet. En op haar gezicht nog meer smeer zat dan in de ragebol.
Ze de schuld gaf aan de ragebol die zou afgeven.

Christa tijden de discoavond op 14 mei een solo optreden gaf. Ze een nummer van Willeke
Alberti zong. Dit heel goed klonk. Ze een daverend applaus van iedereen kreeg.
Annie Pongers deze avond ook de hele tijd op de dansvloer was te vinden. Ze heel intiem
met Willemien danste.
Alwin helemaal uit zijn dak ging toen Normaal werd gespeeld en Arjan het liever bij Volumia
hield.

Er met het Spectrum Wonen toernooi een verloting plaatsvond. Toos Bep van tevoren alles
duidelijk had uitgelegd, zodat de lootjes goed  werden verdeeld. Alle prijzen er deze keer dus
echt uitgingen.

·

·

·

·

Al  heel lang lag in de planning om op verzoek van Christa een discofeest te houden. Eerst
wilden we dit in combinatie met het Sinterklaasfeest doen, maar dit kwam niet helemaal uit

de verf.  De avond begon om half acht en we begonnen met koffie en cake. Bij de borrel en het
fris werden warme en koude hapjes uitgedeeld. Het muzikale gedeelte werd verzorgd door het
duo 2-Gather. Onze alom bekende Jacob Sijken en zijn vriend Gerard.. Zij speelden live op hun
gitaar en tussendoor werden er CD�s gedraaid. Je kon ook verzoeknummers indienen en voor
Alwin werd dit natuurlijk Normaal, hoe kan het ook anders. Ook was er nog een gastoptreden
van een jongedame bij de Toekomst. Beter bekend als de ene helft van Bep en Toos en wel Bep
Geverink. Zij speelde en zong een aantal nummers met de beide heren. Dit  klonk best wel
goed. Ook gaf Christa nog een gastoptreden. Zij bracht een lied ten gehore van Willeke Alberti
en zij kreeg hiervoor een daverend applaus. Aan het einde van de avond werd de polonaise nog
ingezet. Al met al was het een gezellige avond.

Op 17 mei vond ons jaarlijks terugkerend Spectrum Wonen toernooi plaats. Dit jaar was de
deelname enorm en kon er tijdens de middag niet echt een volledig pauze plaatsvinden

i.v.m. tijdgebrek. Er werd dus de hele dag door gespeeld. Aan dit toernooi konden ook de schuivers
meedoen. Om 10 uur begonnen de wedstrijden en tussen 15.00 uur en 15.50 uur vond de
prijsuitreiking plaats. De wedstrijdleiding was in handen van Jan Ubbels en Wim van de Zwam.
Van onze eigen spelers werd Rob v.d. Zee derde in de vierde klas en mocht een beker in ont-
vangst nemen.
Bij de schuiftafeltennis spelers wist Darjan  beslag op de eerste plaats te leggen en ook hij
mocht een beker in ontvangst te nemen. Het was een geslaagde dag en dat mede dank zij de
hulp van de vele vrijwilligers die ons deze dag hebben geholpen. Daar willen we ze wederom
hartelijk voor bedanken.
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Special Olympics Ierland (dagboek)1

16 juni

Na een leuke en gezellige bijeenkomst op
Schiphol vertrokken wij precies om 19.25

uur met het vliegtuig richting Dublin. Het was
een rustige vlucht en we landden dan ook om
even voor achten (plaatselijke tijd) in Dublin.
Hier werden we ontvangen door vele klap-
pende vrijwilligers die ons enthousiast verwel-
komden en gingen we onder begeleiding van
een doedelzak muzikant richting de bus. De
accreditatie van alle 80 mensen ging vlot. We
moesten echter even wachten op de bussen
die ons naar Enniskillen zouden vervoeren.
Rond 22.00 uur vertrokken we dan met 2 bus-
sen naar Enniskillen. De vermoeidheid sloeg
toen wel toe, want rond 1.15 uur (in Neder-
land is het dan als 2.15 uur) kwamen we in
Enniskillen aan. Vlak voor de plaats kregen
we een escorte van een politiewagen met de
sirene aan. In het hotel stonden vele vrijwilli-
gers klaar om ons zo snel mogelijk naar de
kamers te brengen nadat zij ons welkom had-
den geheten. Rond half 3 kon een ieder zijn
bed in. De tafeltennissers werden onderge-
bracht in een Private House en lagen daarom
nog iets later onder de wol.

17 juni

De volgende morgen moesten we er alle
maal weer vroeg uit. Tussen 9.00 en 9.45

uur werden we weer aan het ontbijt verwacht.
Om 10 uur was er een kleine bijeenkomst
waar iedereen twee tassen kreeg met daarin
onder andere een wegwerpcamera en een
fotoalbum.
Daarna kwam de ambassadeur van Ierland
naar ons hotel. Samen met de burgemees-
ter van Enniskillen opende hij de kunst-
expositie die in het hotel hangt. Hier hangen
allemaal kunstwerken van de plaatselijke
scholen en ook 1 van de kunstwerken vanuit
Nederland (gekozen bij het nationaal evene-
ment Deventer) hangt erbij. Na het bekijken
van de kunstwerken gingen wij als delegatie
in een grote parade door de winkelstraat van
Enniskillen, waar wij door de plaatselijke be-
volking en diverse scholen werden toege-

juicht. Er waren heel wat mensen voor ons
op de been. Aan het eind van de parade stap-
ten we in de bus voor een officiële lunch, aan-
geboden door de plaatselijke sponsoren,
waar we toegesproken werden door de voor-
zitter van het Host Town committee. Daarna
deed Piet Jan, Head of Delegation een dank-
woord aan de organisatie van het Host Town
Program. Vervolgens verwelkomden de bur-
gemeester en de ambassadeur ons nog.

�s Middags was het tijd om voor het eerst te
trainen op een sportcomplex vlak bij ons ho-
tel. Alleen de paardrijders moesten naar
Fivemiles om te gaan rijden. Iedereen heeft
naar tevredenheid kunnen trainen. Na het
avondeten was er disco en karaoke voor onze
delegatie en bewoners uit Enniskillen met een
verstandelijke beperking. Ondanks de korte
nachtrust van de nacht ervoor werd er uit-
bundig meegedaan. En zo eindigde de eer-
ste dag in Enniskillen.

18 juni

Vanmorgen mochten we wat later (rond
half 10) aan het ontbijt verschijnen. Na

het ontbijt stonden er inmiddels achter ons
hotel heel wat oldtimers voor ons klaar. Drie
personen konden er per auto mee. Een aan-
tal coaches moesten in een busje mee, die
konden later ruilen. Er zaten hele mooie au-
to�s bij waaronder een Rolls Roys, een Ja-
guar en zelfs een hele oude kever. We kre-
gen er allemaal veel zin in. In een lange stoet
reden we eerst onder luid getoeter door de
winkelstraat van Enniskillen waar we veel
bekijks hadden. We reden naar Lough Erne,
waar we een mooi uitzicht hadden over een
schitterend meer met zo�n 365 eilandjes (voor
elke dag 1 zeggen de Ieren). Helaas begon
het wat te miezeren en moesten we snel weer
in de auto�s.
Deze brachten ons naar een fabriek waar
Ierse serviezen en vazen werden gemaakt.
Hier kregen we in groepjes een rondleiding
en in het restaurant een kopje thee of koffie
met een scone. Bij het verlaten van de fa-
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Special Olympics Ierland (dagboek)2

lijke beperking.
Daarna hadden de coaches een lied gemaakt
om de vele vrijwilligers te bedanken. Want we
moeten toegeven dat we nog nooit zo ver-
wend zijn in ons leven als hier. De vrijwilli-
gers wasten �s avonds al de kleding en ston-
den die �s morgens voor ons weer te strijken.
Ze namen het zelfs mee naar huis als de
machines het in het hotel niet eens meer aan-
konden. Werkelijk niets is te veel geweest
voor deze mensen. We hebben dan ook een
heerlijke tijd gehad hier in Enniskillen en zul-
len dit zeker niet gauw meer vergeten.

20 juni

De ochtend van het vertrek uit Enniskillen
is aangebroken. Iedereen heeft zijn kof-

fers weer gepakt en gaat om 9.00 uur ontbij-
ten. In die tijd wordt door de vrijwilligers van
de Host Town de bagage onder in de bussen
geladen. Om 10.00 uur gaan de bussen ver-
trekken. Deze keer rijdt er een brandweer-
wagen, met sirene en zwaailicht aan, voorop
om ons door Enniskillen heen te leiden. En
de plaatselijke bevolking staat weer langs de
straat om ons uit te zwaaien. We kijken dan
ook met heel veel plezier terug naar de afge-
lopen dagen.
De reis naar Dublin neemt toch ruim 3 uur in
beslag, want rondom Dublin wordt er veel aan
de weg gewerkt. Uiteindelijke komen we bij
ons hotel aan, wat uit meerdere gebouwen
bestaat. De volledige naam van het hotel is
City West Conference Golf Resort, het ligt
dan ook tussen de golfbanen in. Ons gebouw
is net twee weken terug open gegaan en al-
les is dan ook spik splinter nieuw in dit hotel.
We konden in de hal van het hotel sand-
wiches en drinken krijgen, sommige landen
hadden meer dan 4 uur erover gedaan om
van hun Host Town naar Dublin te komen. Op
de 3e verdieping (in Nederland zou dat de 2e
verdieping zijn) liggen al onze kamers.
Iedereen slaapt met 2 personen in een ruime
twee- of driepersoons kamer, waar we van
alle gemakken zijn voorzien.
Na het uitpakken moesten we ons weer ver-

briek kregen wij allemaal, maar ook de chauf-
feurs, een presentje mee.

 19 juni

Vanmorgen om 9 uur allemaal aan het
ontbijten, daarna naar de sportlocaties

om nog een keer een paar uur te trainen.
Helaas ging het regenen en dat was voor
voetbal en atletiek iets minder leuk, maar de
atleten mochten gebruik maken van de
apparaten in de sportschool. Een verslag-
gever en een fotograaf van de Telegraaf
verschenen deze ochtend om een aantal
sporters van ons te interviewen en foto�s te
maken van de trainingen. Ze beloofden dat
zaterdag a.s. een reportage in de Telegraaf
zal verschijnen. (Dus we hopen dat alle
thuisblijvers zaterdag een krant zullen
kopen, zodat wij bij thuiskomst dit ook
kunnen lezen.)
Na de training was in de sport-
accommodatie een uitgebreide lunch voor
ons verzorgd. Om half 2 vertrokken we met
2 bussen naar het Share Centre waar we
aan diverse activiteiten konden deelnemen.
Helaas waaide het te hard, zodat het zeilen
op het grote meer niet mogelijk was. Een
grote groep ging een rondvaart maken op
het meer. Andere kozen voor de klimwand
of handboogschieten. Hierna volgde een
barbecue met ijs en vruchten als toetje.
Vervolgens kwamen er 2 mensen zingen,
deze keer was het Country en Western
muziek.
Om 20.00 werden we weer bij het Hotel
gedropt. Om 20.30 was er een kleine
bijeenkomst met alle vrijwilligers van het
Host Town programma. Eerst werden alle
vrijwilligers bedankt en kregen een certifi-
caat voor hun inzet. Vervolgens bedankte
Minke alle mensen in Enniskillen voor al hun
inzet. De leden van het committee kregen
allemaal een boek over Holland en de
Chairman en onze tolk, of eigenlijk onze
regelneef Tom o�Connor kregen een mooie
handgemaakte schaal van papier machee
gemaakt door mensen met een verstande-
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kleden in onze presentatie kleding en werden
we met de bussen van Enniskillen naar de
receptie van de ambassadeur gebracht.
Deze werd gehouden in het Raddisson Sas
St. Helen�s Hotel, een heel erg luxe hotel in
Dublin. Alle sporters, geregistreerde familie,
officials van Nederland en de Bobo�s (die zijn
er ook om ons aan te moedigen) hadden een
persoonlijke uitnodiging van de ambassadeur
ontvangen voor deze receptie. Ook de ABC
eilanden waren voor deze receptie uitgeno-
digd. Henny Jacobse, voorzitter van SON,
overhandigde een sculptuur aan de ambas-
sadeur, om te bedanken dat hij zoveel voor
onze delegatie had gedaan en voor de receptie
die hij had georganiseerd. Om 19.30 uur ver-
trokken de bussen weer naar het Hotel, waar
wij het diner konden gaan gebruiken. We kun-
nen �s avonds tot 21.00 uur dineren. Sommi-
gen gingen daarna al ras naar bed, want voor
een aantal sporters zal er zaterdag al gesport
gaan worden.

21 juni

De meeste sporters zijn tussen 7.00 en
7.30 uur aan het ontbijt verschenen.,

omdat ze vandaag aan de slag moeten voor
de divisioning of om te mogen oefenen.  Het
damesvoetbal team kreeg het zwaar tegen
Zimbabwe, zij verloren deze met 4 tegen 0.
Maar morgen zullen ze weer met frisse moed
er tegen aan gaan. Ook bij het zwemmen zijn
er een aantal inschrijftijden verbeterd. Rond
14.00 uur is iedereen weer bij het hotel (he-
laas was hetvoetbal een beetje vertraagd),
waar tussen 14.00 en 16.30 uur een warme
maaltijd genuttigd kon worden. We hadden
immers een lang avondprogramma voor de
boeg. Om 17.25 moesten we bij de bus zijn,
maar door een foutje van een van de chauf-
feurs (hij had zijn sleutel in het contact laten
zitten en zijn hele bus zat op slot) kregen wij
wat vertraging bij het vertrek.

Hoe dichter wij bij het Croke Park kwamen,
hoe meer mensen er langs de weg stonden

Special Olympics Ierland (dagboek)3

om naar ons te zwaaien. Achter het Croke
Park (dit is het stadion van het Dublin Ierse
voetbal) werden we in rijen opgesteld en
konden we naar een tent oplopen. Voor
ieder land liep een militair met een bord met
de naam van het land erop. Na een poosje
wachten konden we langzaam richting
stadion opmarcheren, we konden toen al
het gejuich in het stadion horen, en dat gaf
best behoorlijk kippevel bij menigeen. En
dan is het eindelijk de beurt aan Nederland
om het stadion binnen te lopen, dat voor het
over grote deel tot aan de nok toe gevuld
was. Elk vak had een andere kleur vlag wat
een kleurrijk en vrolijk geheel was. Alleen
was het jammer dat wij nu niet de Neder-
landse oranje vlaggen konden zien en
dardoor zagen we niet waar onze suppor-
ters zaten. Het was heel indrukwekkend
allemaal die juichende en klappende men-
sen. We bleven maar zwaaien naar al het
publiek. We marcheerden op naar onze
plek en het bleek dat we vooraan in de
middelste rij voor het podium kwamen te
zitten. Op iedere stoel stond een koeltasje
met wat te knabbelen en water om te
drinken.  Nadat alle landen waren binnenge-
lopen en hun plek hadden gevonden, kon de
opening gaan beginnen. Leuk is nog om te
vermelden dat er een aantal beroemdheden
meeliepen bij hun land, bijvoorbeeld Mo-
hammed Ali (in een Golf wagentje reed hij
tussen de sporters mee) en ook Arnold
Schwarzenegger, maar ook Bon Jovi en
Heather Lockhaer liepen mee in de rij. Bij
Nederland liep Nelli Cooman mee, de
ambassadrice van de Special Olympics
Nederland.
De gehele avond werd gepresenteerd door
Patrick Killty, een bekende Ierse presenta-
tor. De premier van Ierland, mevrouw Bertie
Ahern deed het openingswoord. Vervolgens
was er een optreden van The Coirs, waarbij
iedereen al begon te swingen.

verder
naar pagina 15
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Ook gymnastiek had vandaag een vrije dag.
De voetballers, zowel de dames als de
heren, moesten vandaag 2 keer op het gras
verschijnen. In de ochtend mochten de
mannen tegen  Groot Britannië spelen. Al
vrij snel maakte Ronald de Groot het eerste
doelpunt. In de eerste helft zullen er nog 7
volgen. Na de wissel gaan de mannen nu
meer overspelen en de uiteindelijke eind-
stand is 10 tegen 0. In de middag moeten
de heren tegen Spanje en deze verliezen ze
met 1 tegen 3. De dames moesten tegen
USA1 en ze wonnen deze wedstrijd door
een doelpunt van Teresxa Polman, na een
mooie voorzet van Margje van den Hurk. Ik
de middag moesten ze tegen het team van
USA2 en deze verloren ze met 0 tegen 2.
Tafeltennis heeft de divisioning van de
dubbels gedaan in de ochtend en deze
gingen naar tevredenheid van de coach. In
de middag mochten Marina van der Zee en
Susik Avedis hun single spelen.
Paardrijden had vandaag een matchdag en
iedere ruiter heeft nu een paard uitgekozen
dat het meest bij hem of haar past. Atletiek
had vanmiddag een aantal atleten die hun
divisioning mochten doen. Gisteren had
Bertus Veenstra al kogelstoten gedaan.

23 juni

Vandaag zijn bij het zwemmen de finales
van de 100 meter vrije slag gezwom-

men. Hennie Groot Koerkamp behaalde
goud en Andre Tolij haalde de 2e plaats, dus
goed voor een zilveren plak.
Judo heeft in de middag heerlijk kunnen
trainen op een andere locatie dan dat straks
de wedstrijden zullen plaatsvinden. Ze heb-
ben daar de andere landen ontmoet en ook
de officials waren bij de training aanwezig.
De voetbal heren moesten in de ochtend
hun eerste wedstrijd spelen tegen Zim-
babwe en deze verloren ze met 4 tegen 2.
De mannen moesten echt opgepept wor-
den voor de volgende wedstrijd. En on-
danks de grote support van het Neder-
landse publiek verloren zij van Trinidad.

Tussen de optredens door waren beelden
van de Torch Run  of was er een officieel
praatje door Denis O�Brien de voorzitter van
de organisatie van de Games in Ierland. Er
kwamen vervolgens optredens van Rowan
Keating, Samantha Mumba en een prachtig
optreden van de Riverdance. Verder waren
er prachtige shows met veel kleur, bloemen
en verkleedde mensen. Er werd uitgekeken
naar het optreden van U2, want dit optreden
was inmiddels al bij velen bekend. Aan het
eind van het 2e lied kondigde de band
Nelson Mandela aan, die onder luid applaus
werd verwelkomd. Hij sprak de sporters en
supporters toe en wenste alle sporters veel
succes toe. Ook Eunice Shriver Kennedy,
de oprichtster van Special Olympics richtte
het woord tot ons en wenste alle sporters
heel veel succes toe.  De vlam werd bin-
nengebracht door de Torch Run en atleten
uit verschillende landen renden de
laatste.ronde �in estafette- in het stadion,
om vervolgens op het podium het vuur te
ontsteken. Dit gebeurde onder luid gejuich
en applaus. Daarna konden we naar een
mooie vuurwerkshow kijken. Velen konden
hun emoties toen even niet meer de baas.
Al met al was het een prachtige opening
met  veel optredens en shows en alleen
maar met de hoognodige officiële praatjes
die er nodig waren. Het werd laat deze
avond voor we ons bedje konden opzoeken,
velen waren doodmoe maar vonden het
een geweldige dag.

22 juni

Bij het zwemmen hebben we de eerste
medailles in de wacht gesleept. Goud

op de 50 meter school voor Nanne
Schlukebir, zilver voor Ans Molenaar op de
50 school en zilver voor Natasja van Gessel
voor de 100 meter rug, brons voor Andre
Tolij op de 100 rug en brons voor Bert
Hofman op de 50 school.Judo had nog
steeds geen divisonings, zodat zij vandaag
een dagje naar de dierentuin in Dublin zijn
geweest.
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De voetbal dames moesten vandaag tegen
dezelfde tegenstanders als gisteren uitko-
men. In de ochtend tegen USA 1 en deze
wonnen ze met 2 tegen 0. Later op de
middag moesten ze tegen USA 2 en hier-
van werd de stand 1 tegen 0. Alle doelpun-
ten werden gemaakt door Eveline van
Helvoirt. Deze dag van de dames kon niet
meer stuk.
Paardrijden heeft vandaag de divisioning
gedaan. Eerst de vrouwelijke ruiters en later
op de middag kwamen onze heren aan de
beurt. Zij hebben allen goed gereden. Het
paard van Erris van Ginkel was een erg
nerveus paard, dat alleen maar wilde lopen,
er werd na de divisioning dan ook nog op
een ander paard gereden, waarvan Erris en
zijn coach dit paard een betere keus von-
den.
Gymnastiek had vandaag een zwaar en erg
lang programma. Ze moesten al om 7.30
uur mee met de bus en ze hebben
divisioning tot 20.30 uur. Dat wordt een
lange dag van wachten, maar ook van
actief bezig zijn. De mannen doen aan 6
verschillende toestellen mee, de dames
doen aan 4 verschillende toestellen mee.
Bij tafeltennis hoefden alleen de beide
heren nog voor de divisioning de singles  te
spelen. Zij hebben goed gespeeld. John
Sprukkelshorst won 2 van de 3 partijen.
Wilco Brunsveld won 1 van de 3 partijen.
Beide mannen waren heel tevreden.
Bij atletiek stond de divisioning van de 100
meter op het programma voor Erik Speller
en Ralph Bruins.Caroline van Eijk en Marjan

Lautenbach hadden het kogelstoten op hun
programma staan. Bij het hoogspringen
verbeterde Jan Ruesink zijn persoonlijk
record met 5 cm, hij sprong 1.25 hoog.
Voor velen is er morgen een rustdag, wat
ook hard nodig is.
Groetjes namens het hele team, Marty

25 juni

Als eerste valt er te melden dat het een
warme en zonnige dag was, wat niet vaak

in Ierland voorkomt.
De sporters en coaches van de buiten-
activiteiten verschenen dan ook redelijk
rood aan het avondeten.
Het heren voetbalteam deed het weer goed.
Zij wonnen in de ochtend van IJsland met
10 tegen 0 en in de middag moesten ze
tegen Duitsland. Dit was een mooie en
spannende wedstrijd en ze wonnen deze
met 4 tegen 2. De dames deden het fantas-
tisch, maar helaas verloren ze beide wed-
strijden. In de ochtend speelden ze tegen
Duitsland en verloren dit met 0 tegen 3. �s
Middags speelden ze tegen Zimbabwe en
dit was een hele spannende wedstrijd,
omdat de dames lang voor hadden ge-
staan. Ze verloren de wedstrijd uiteindelijk
met 2 tegen 4.
Bij paardrijden was de English Equestrian
aan de beurt. Iedereen reed deze prima
met als resultaat dat er een bronzen me-
daille was voor Erris van Ginkel, Jan Slump,
Annemarie de Vries en Steffi Kuster. Loes
Wels en Ferdinand Pieterman behaalden
beide de 5e plaats.



juli 2003Toekomst Meppers

17

Tafeltennis trad ook voor de eerste keer in
de finales op. Zowel de dames als de heren
moesten in de ochtend de dubbel spelen.
Wilco Brunsveld en John Sprukkelhorst
behaalden de gouden medaille. Susik
Avedis en Marina van der Zee haalden de
2e plaats en kwamen met zilver naar huis.
Marina moest dezelfde middag ook haar
single spelen. Ze moest 4 partijen spelen
en dit werden allemaal 5 setters, dus de
speelsters waren goed aan elkaar ge-
waagd. In de finale moest ze tegen een
speelster uit Egypte en die won ze met 3
tegen 0. Marina kwam dan ook trots met
een gouden medaille thuis.
Bij atletiek stond de finale van de 400 meter
op het programma. Liset Huizing behaalde
hier de 4e plaats en Marjan Lautenbach
was 1e en behaalde een gouden medaille.
De divisioning van de estafette was ook
goed verlopen.
Gymnastiek had vandaag een vrije dag. Ze
zijn bij tafeltennis geweest om hun ploeg-
genoten aan te moedigen en �s middags
waren ze supporters bij atletiek.
Zwemmen had alleen �s ochtends twee
voorrondes op de 100 meter vrije slag en
de hele zwemploeg is �s middags naar
RDS geweest.
Judo had zijn echte laatste vrije dag en ze
zijn met de bus Dublin ingegaan. Ze hebben
daar een rondleiding gehad en verder
hebben ze gewinkeld. Al met al hadden ze
een hele gezellige dag.

27 juni

Vandaag streed het damesvoetbalteam
voor de bronzen medaille tegen Duits-

land. Helaas hebben ze de wedstrijd verlo-
ren met 0 tegen 4. Ze zijn dolgelukkig met
hun vierde plaats, ze zijn immers vierde
van de hele wereld geworden. Ze vierden
een groter feest dan de Duitsers voor de 3e
plaats deden.

Special Olympics Ierland(dagboek)6

Het herenvoetbalteam was vrij en heeft het
damesteam aangemoedigd bij hun wed-
strijd. Tegelijkertijd konden zij zien of Bots-
wana zou verliezen, maar helaas voor
Nederland wonnen zij de wedstrijd . (ik
vertelde in mijn mail dat Zimbabwe vandaag
moest verliezen om onze mannen voor
goud of zilver te laten strijden, dit moest
Botswana zijn).
Onze mannen gaan zaterdag dus strijden
voor de bronzen medaille.
Bij het zwemmen stonden de voorrondes
van de estafette op het programma. Deze
zijn beide prima gezwommen.
Bij tafeltennis moest Wilco Brunsveld zijn
single spelen.  In de finale stond hij met 2
sets voor maar verloor met 2 tegen 3.
Hiermee behaalde hij een 2e plaats en werd
de trotse eigenaar van een zilveren plak.
Bij atletiek won Jan Ruesink de zilveren
medaille bij het hoogspringen. Sprong hij in
de voorrondes nog 1.25 m, nu ging het niet
hoger dan 1.15 m. De weersomstandighe-
den waren nu veel en veel slechter: Het
regende en het werd glad op de baan.
Maar al met al was het een prachtige pres-
tatie. Erik Speller behaalde de 4e plaats op
de 100 meter, hij liep een tijd van 15.50 sec.
Ralph Bruins behaalde op de 100 meter de
7e plaats in een tijd van 19.83 sec. Bij judo
was in de ochtend de divisioning geweest.
Iedere judoka moest 2 keer met een tegen-
stander aan de slag op de mat.
Op basis van deze uitslagen worden de
wedstrijden van zaterdag ingedeeld. De
middag stond weer in het teken van demon-
straties, waar bij ook mensen uit het publiek
op de mat werden uitgenodigd.
Zo heeft de vrouw van Joop Sinnige een
judoka een paar keer met een koprol van
zich afgeweerd. Al met al waren de judoka�s
de hele middag bezig op de mat.
Bij paardrijden was de Dressuur aan de beurt.
Jan Slump haalde een eerste plaats en kwam
trots met een gouden medaille thuis.
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 Ferdinand Pieterman en Erris van Ginkel be-
haalden een bronzen medaille. Annemarie de
Vries en Steffi Kuster behaalden een 5e plaats
en Loes Wels werd 6e.
Vandaag was het een medailleregen bij gym-
nastiek. De heren hadden op 6 onderdelen
gestreden en konden dus per toestel en all
round (7 medailles in totaal) een medaille
behalen, de dames deden aan 4 toestellen
mee en all round en konden dus ieder maxi-
maal 5 medailles behalen.  Grietje Bron
haalde: 2 goud, 1 zilver en 2 brons. Claudia
Kleverwal haalde: 1 goud, 2 4e plaatsen en 2
5e plaatsen. Rianne Roeberts haalde: 3 goud,
1 brons en 1 6e plaats. Karel Blom haalde: 4
goud, 1 zilver, 1 brons en 1 4e plaats. Bert
Pekkeriet haalde: 3 goud, 1 brons, 2 4e plaat-
sen en 1 5e plaats en Jan Willem van Buuren
haalde: 3 goud, 3 zilver en 1 brons.

28 juni

Ook deze dag waren er weer een aantal
medailles te verdienen, terwijl een

aantal takken van sport al klaar waren.
Ons herenteam had al eerder gevoetbald te-
gen Quatar. De vorige keer konden ze met 3
tegen 2 van ze winnen, maar het was toen
een grimmige en venijnige wedstrijd. Ze wa-
ren ook deze keer goed aan elkaar gewaagd
en uiteindelijk moesten bij een stand van 2
tegen 2 penalty�s geschoten worden. Neder-
land mocht als eerste op het doel schieten.
Het werd voor het publiek steeds zenuwslo-
pender om toe te kijken. Uiteindelijk bij de 5e
speler van Quatar, wist onze doelman Jeffrey
van Boxtel de bal te stoppen en won Neder-
land de bronzen medaille.
Bij tafeltennis moest alleen Susik Avedis haar
single nog spelen. Ze zat in een poule van 4
en moest 3 wedstrijden spelen. Helaas wa-
ren de tegenstanders sterker en behaalde
Susik de 4e plaats. Bij atletiek stond voor
zaterdag het kogelstoten op het programma.
In de ochtend moesten Marjan Lautenbach
en Caroline Eijke aan de slag. Caroline be-
haalde de 4e plaats en Marjan behaalde een
zilveren medaille. �s Middags won Bertus

Veenstra bij het kogelstoten een gouden me-
daille.
Bij het zwemmen was Natasja van Gessel
aan de beurt voor de finale van de 100 meter
wisselslag en werd ze 2e. De herenestafette
was heel spannend. De eerste 5 lagen heel
dicht bij elkaar en verschilden weinig in tijd.
De heren behaalden uiteindelijk de 5e plaats.
De damesestafette verliep uitstekend en de
dames wonnen dan ook een gouden me-
daille.
Judo had een dag van finales. Gouden me-
dailles waren er voor Richard Damstra,
Odette Visser, Susanna Makkinje, Dennis
Banis en Marc Giezen. Zilver was er voor
Saphira Beudeker, Richard Boer, Michael
Belga en Marco van Bueren. Brons was er
voor Marianne van der Meulen, Klaas Koers
en Ronald van Gils.

29 juni

Voor vandaag stond nog de 200 meter vrije
slag voor Natasja op het programma, de

laatste finale bij zwemmen. Ze behaalde de
4e plaats.
Verder werd bij atletiek de estafette gelopen.
De dames behaalden hier de 5e plaats. De
herenestafette eindigde als 8e. Ze hadden
beide een prima race gelopen
De overige sporters waren vandaag vrij. De
beide voetbalteams zijn Dublin gaan verken-
nen om toch nog iets te zien van de stad.
De rest verbleef in en rond het hotel. De kof-
fers zijn �s middags ingepakt, want er volgde
nog een druk avondprogramma en een hele
korte nacht.
Om 17.30 uur gaan we met bussen naar het
stadion Croke Park, waar de sluitings-
ceremonie plaatsvindt.
Deze zal rond 22.30 afgelopen zijn en dan
worden we teruggebracht naar het hotel. We
verwachten dat we daar rond 0.30 uur zullen
zijn.

Verder
naar pagina 23
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Bestuurs- en commissieleden

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
K. Bergsma 0573-280344
F. Snijder 0573-254961

Schooltafeltennis Commissie:
H. Emsbroek 0573-253801
W. Voelman 0573-252659

Schoonmaakcommissie:
L. Kok 0573-253146

Technische Commissie:
A. ten Hoopen 0573-254982
H.Brinkerink                                  0573-254676
E. Wissink                        0573-491310

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:
H. Brinkerink 0573-254676
L.v.d. Molen 0573-258045

Activiteitencommissie:
K. Hage (voorzitter) 0573-254779
K.J. Snijder (penningmeester) 06-22263796
M. Snijder 06-22605821

A.L.T.C.-commissie:
E. Eilers-Kraan 0573-252703
B. Geverink-Beumer 0573-221557
A. Pater 0573-255659
R. van der Zee 0575-521736
B. Bannink 0573-252195

Barcommissie:
J. Bouwmeester 0573-252678
C. Wenneker 0573-256260

Financieel manager:
J. Wissink 0573-252630

Jazz-gymnastiek:
J. Vos 0573-252066

Jeugdcommissie:
L. van der Molen (voorzitter) 0573-258045
M. van Eeten  (secretaris) 0573-257331
R. Otten (penningmeester) 0573-258277
J. Fleming 0573-253461
J. Osterloh                                    0573-251965
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Jarigen Ledenmutaties

Senioren: Jarig in juli
G. Simon 03-07
H. Franssen 05-07
S. Goudswaardt-Beem 06-07
R.M. Scheggetman 10-07
R.P. Swaters 10-07
R.A.D. Gerritsen 16-07
J.T.A. Mullink 17-07
Q.J.Hoffman 18-07
F.N. Moespot 18-07
K. Bergsma 21-07
S. Bouck 23-07
U. Beek van 27-07
E. Pijper 29-07

Senioren: Jarig in aug.
B.B. Fleming 01-08
J. Spengen,van 01-08
T. Lens 11-08
K.J. Snijder 11-08
G. Bleumink 13-08
A. Vels 13-08
F. Verheijen 14-08
R. Broeke 15-08
E. Simmelink 18-08
J. Laarhoven,van 21-08
L.J.T. Bannink 23-08
G.J. Voelman 23-08
M.C. Wendersteyt 25-08
M. Willems 27-08
M.D. Zee,van der 27-08
J.G.B. Lande,van de 28-08
P. Chung Yung Pan 29-08

Jeugd: Jarig in juli
E. Pater 22-07

Jeugd: Jarig in aug.
J.M.  Roelofs 15-08
J.H. Hannan 19-08

Nieuwe leden:
 per 25-05-2003
D. Niesink (Dorina)
J. Steenlaan 8
7242 DT Lochem
0573-254714 Mobiel 0630589199

R.J. van Mourik (Ronald)
per 01-06-2003
Beukenlaan 16
7271 JH Borculo
Tel; 0545-274119

Bedankjes
per 01-07-2003
Collin Vredeveldt
D.Woolschot
Annemiek Bannink
Irma v/d Pangaart -Vels
Merle Rhebergen
Eric Pijper

______________________
In memoriam

Ons bereikte het droevige
nieuws van het overlijden
van onze oud voorzitter

Willem de Winter
Wij wensen zijn familie heel

veel sterkte toe!
Een aantal jaren is hij zeer

actief geweest in onze vereni-
ging.

Nu hij niet meer is, zal hij bij
velen van ons in goede herin-

nering blijven voortleven.
__________________________
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Maar dan, tot onze schrik, moeten we al om 5.30 uur onze bagage naar de bussen brengen en
de sleutels inleveren. We kunnen dan gaan ontbijten en de bus vertrekt om 6.25 uur om ons
naar het vliegveld te brengen.
Deze dag gaan ruim 5.500 mensen weer terug naar huis. Ze verwachten een enorme drukte op
het vliegveld want ook vele Ieren gaan die dag met vakantie. Daarom moeten wij al 3 uur voor
vertrek op het vliegveld zijn.

Dit was mijn laatste verslag vanuit Ierland. Hoe de sluitingsceremonie is geweest moeten jullie
maar aan de sporters en coaches vragen. Het zal een groot feest worden met diverse optre-
dens.

De hartelijke groeten van de hele ploeg vanuit Dublin,  Marty

De totaalstand: 32 goud, 20 zilver, 23 brons, 14 4e plaatsen, 12 5e plaatsen, 2 6een 7e plaatsen
en 1 8e plaats.

Naschrift van de redactie

Karin en Marty zijn als begeleiders mee geweest naar Ierland. Zij hebben lopende de spelen
telkens de achterban geinformeerd over het wel en wee van de spelers. De redactie dankt hen
dan ook van harte voor het toesturen van alle copy. Daarnaast hebben zij een topprestatie
geleverd door 14 dagen lang de spelers bij te staan in een wervelend festijn in een vreemd land.
De spelers zijn allen met veel eremetaal naar huis vertrokken en inmiddels hebben we veel in de
kranten kunnen lezen over hunterugkeer en prachtige resultaten.

De spelers zijn inmiddels al  lang weer thuis en kunnen terug blikken op een geweldig moment
in hun leven. Vliegen, in een vreemd land  logeren,  internationale wedstrijden spelen, enz enz.
Nog veel  belevenissen zullen nog moeten verwerkt en worden nabesproken. De roes zal nog
wel even duren en dan zullen de herinneringen voortleven in de vele kratenknipsels, foto�s en
video�s.

Gefeliciteerd
De redactie

Tafeltennissen bij De Toekomst,

meer dan een sport...
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Pannenkoeken fietstocht

Op zondag 25 mei jongstleden vond de jaarlijkse fietstocht weer plaats. Deze fietstocht,
welke georganiseerd werd door de recreantencommissie, wordt traditioneel afgesloten

met een pannenkoeken maaltijd. Het was een bewolkte dag en even zag het er naar uit dat het
zou gaan regenen, maar het bleef wonderwel de gehele middag droog en het was dan ook
prima fietsweer. Om 12:30 uur werd iedereen verwacht bij de hal. Na een kleine vertraging
stapte om 13:15 uur de eerste fietsers op hun fiets om de uitgezette route (ongeveer 30 kilome-
ter) te fietsen. In totaal zouden 31 personen, verdeeld over 8 groepen de rit gaan maken. De
groepen starten zo�n 5 minuten na elkaar.
De groepenindeling was als volgt:

Groep 1 : Charlotte Enterman, Albert ten Hoopen, Chris Wenneker en Willemien Wissink.

Groep 2 : Wil Jansen, Annie Blanken, Marian en Henk Brinkerink.

Groep 3 : Maarten Vermeulen, Frans Snijder, Bart Ebskamp en Mirko Egbers

Groep 4 : Jacqueline Vos, Ferdinand van Hilst, Nellie en Gerrit Vos

Groep 5 : Lienke Freriks, Alie Kuiper, Riekie Brunsveld en Joyce Leppink

Groep 6 : Ben Wenneker, G. Wenneker � Egberts, Wim Kok en Jan Wissink

Groep 7 :  Ben Jansen, Johan en Mimi Zweers

Groep 8 : Regien, Monica, Dorinda en Alita Zeelte

De tocht voerde via de binnenstad van Lochem, via Zwiep naar een rustpunt vlakbij de Goorseweg
ter hoogte van afslag Markelo alwaar Albert Enterman klaar stond om de fietsers te voorzien van
een drankje. De route werd vervolgd via een paadje langs het Twentekanaal en Langs station
Lochem. Degene die dacht alweer klaar te zijn kwam bedrogen uit aangezien niet koers werd
gezet naar de hal, maar de route voerde via kasteel Ampsen, Om uiteindelijk op de Rengersweg
tussen Lochem en Laren uit te komen. Het laatste stukje was bergopwaarts naar Lochem.
Tegen 16:30 was ook de laatste groep weer binnen. Voordat men echter een aanval kon plegen
op de pannenkoeken (zo�n 160 stuks en bereid door Coos Jansen, Liesbeth Kok en Ietje Wissink)
moest eerst nog een vragenlijst beantwoord worden. Welke groep daarbij de meeste antwoor-
den goed had, kwam in aanmerking voor een prijsje (een staaf taart). Uiteindelijk wist groep 3 te
winnen door 17 vragen goed te hebben. Ook de nummers 2 (groep 1 (16 punten)) en de num-
mers 3 (groep 4 en 6 (beide 15 punten)) kregen uit handen van Liesbeth Kok een gebakstaaf.

Hierna kon men genieten van de overheerlijke pannenkoeken. Dat deze pannenkoeken in de
smaak vielen bleek wel toen er aan het einde van de maaltijd haast geen pannenkoek meer over
was. De tocht (uitgezet door Chris Wenneker en Willemien Wissink) en de pannenkoeken maaltijd
was zo�n succes, dat het volgend jaar wederom plaats zal vinden. Er zal dan echter wel een
andere fietsroute uitgezet gaan worden.

Van de webside
Mirko Egbers
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Een adverteerder in de schijnwerper

Naam bedrijf :  Slagerij Ben en Joke Sieverink.
Straat :  Grote Markt 9
Telefoon :   0573- 251865
Plaats :   Lochem.

Ben  is in Angerlo geboren en hij heeft daar tot zijn twaalfde jaar gewoond. Daarna is hij naar
Ruurlo verhuisd, waar Joke geboren is. Na de lagere school heeft Ben de L T S. met zijn

bezoek vereerd . Daar heeft hij voor auto monteur geleerd en ook zijn diploma gehaald.
Joke heeft de bibliotheekopleiding gevolgd en is daarvoor geslaagd. Daarna heeft ze in Borculo
gewerkt.
Ben heeft nooit als monteur gewerkt. Dat kwam, toen hij nog naar de L T S. ging, omdat hij graag
extra zakgeld wou  verdienen. En, in de weekends ging hij werken in de supermarkt, daar werd
hij al snel hulpje in de slagerij.Daar heeft hij zo ongeveer vier jaar gewerkt.
Daarna heeft hij nog een jaar in Winterswijk in een supermarkt in de slagerij gewerkt. Vervol-
gens bij een echte slager in Hengelo.Hij werkte in de slagerij en ging 1 dag per week naar
school.

Ben en Joke, intussen al getrouwd, hadden al eens in Lochem gekeken naar een eigen bedrijf.
En wel bij slager Rijswijk, dat leek hun wel wat. Maar, eerst nog maar eventjes in Hengelo blijven
werken. Dat liep helaas anders. Want door ziekte van slager Rijswijk ,die met zijn werkzaamhe-
den moest stoppen, werd de overname versneld.Zo kwamen ze eerder in Lochem dan de be-
doeling was.En zo zijn ze in juni 1980 hun zaak begonnen. In1982 hebben ze een filiaal aan de
Albert Hahnweg geopend. Daar zijn ze in1992 mee gestopt en verhuisd.
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In de schijnwerper (vervolg) en de uitjes

Op de grote markt zijn ze eerst met de werkplaats aan het verbouwen gegaan en in 1997
was de winkel aan de beurt. Die ziet er mooi verzorgd uit, een goede overzichtelijke

uitstalling.Maar zoals Ben vertelde, is in het slagersvak veel veranderd. Het is niet meer alleen
vlees, maar een heleboel kant en klaar maaltijden. Ook verzorgen Ben en Joke B B Q s en
buffetten.Die overheerlijk zijn, daar  weten we van de tafeltennis van mee te praten.Het is Joke
die het kokkerrellen voor haar rekening neemt. Omdat de B B Q s en buffetten meestal in de
weekends zijn, dus ook op zondag, zijn ze `s maandags gesloten, even tijd voorzich zelf.
Ben heeft  twee jaar geleden zijn been gebroken.Waardoor hij niet kon tafeltennissen, maar het
volgende seizoen is hij weer van de partij en wel bij de recreanten op woensdagavond. Sport en
gezelligheid, daar houdt hij wel van.
Ben en Joke hebben twee dochters, Marieke en Linda. Marieke studeert Nederlands en Linda wil
graag ergotherapie studeren ,ze is alleen nog niet in geloot. Dat hoort ze pas over een maand.
Linda ik wens je veel succes met je keuze.
En, het was leuk om het gesprek met Ben en Joke te voeren en ik wens ze verder veel succes
met hun slagerijactiviteiten.

  Auteur
Ria Albersl

Dinsdag 3 juni hebben we ons jaarlijkse uitje gehad. Om kwart over 9, toen iedereen er was,
vertrokken we per fiets. Bep F. Coos en Liesbeth voorop Na een mooie fietstocht kwamen

we aan bij het pannenkoekenrestaurant in Kranenburg.
Daar aangekomen bleek dat de deur nog op slot zat. Men had niet op ons gerekend om 10.00
uur. Ze hadden twee agenda�s en daar zat de vergissing. Maar toen kwam alles toch weer goed.
En toen was er koffie met appeltaaart, heerlijk. Na nog een kopje koffie en een drankje gingen wij
om half 12 weer huiswaarts.

Hartelijk dank hiervoor namens Johan en Mimi Zweers.
(Van de dinsdagmorgengroep)

Op donderdag 26 juni was het zover. De gymdames hadden het jaarlijkse uitje. Ditmaal naar
Nijmegen. Om 9.40 uur zijn we met de trein uit Lochem vertrokken en een uur later waren

we in Nijmegen. Even een eindje wandelen tot het centrum en dan een terrasje pikken voor een
kopje koffie met gebak. Het was echt terrasjesweer, 25 graden. Hierna hebben een stads-
wandeling gemaakt met de nodige onderbrekingen. O.a. een kaartje voor Hetty Steg gekocht en
verstuurd. Zij kon niet mee die dag omdat zij voor onderzoek naar het ziekenhuis in Apeldoorn
moest en zij moest er ook nog een nacht blijven.
Hierna zijn we winkeltjes wezen kijken. Tenslotte zijn we om kwart voor zeven naar een Grieks
restaurant wezen eten. Heerlijk buiten aan de Waal. Om negen uur zijn we weer met de trein
richting Lochem gegaan en waren we om tien uur in Lochem, moe maar wel voldaan.

(Groetjes van de gymdames.)
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Nooit grappig.

Je doet mee met de afsluitavond en we
gaan klootschieten. De eerste de beste

kloot die Albert ten Hoopen gooide was raak,
maar wel tegen mij en dat is nooit grappig.
Jacqueline Vos - Zutphen

In deze tijd van recessie gaan mijn effecten
achteruit en financiële ruimte voor nieuwe
rubbers is er niet, dat is nooit grappig. Marcel
- Den Haag

Je mobiele telefoon mee laten wassen in de
machine, is nooit grappig.
(Dat is niet leuk,zeker niet als je hem net een
maand hebt. In De Toekomst hoop ik dit niet
meer mee te maken.) Jacqueline Vos -
Zutphen

Dat het zo stil in "Diem" (Didam) blijft, is
nooit grappig. Chris Wenneker - Lochem

Dat je Smirnoff in de kantine hebt binnen ge-
haald en dat Beelen dan niet op komt dagen,
is nooit grappig. Chris Wenneker - Lochem

Dat je 20 kg. bent afgevallen en niemand die
het ziet, is nooit grappig. Chris Wenneker -
Lochem

Van de redactie
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Toekomst website

in het clubblad van maart kon men lezen dat
De Toekomst website erg in beweging is.

Dit is de afgelopen maanden niet veel anders
geweest en ook de komende zomer zal het
laaste verenigingsnieuws op de website
veelal het eerst te lezen zijn. De afgelopen
maanden hebben weer een aantal rubrieken
het levenslicht gezien. Het gaat hier om:

Foto bestel service
Een nieuwe rubriek, die als test draait is de
foto bestel service. Als blijkt dat hierbij geen
animo voor bestaat, is deze rubriek geen lang
leven beschoren, aangezien het me veel tijd
kost om deze service aan te kunnen bieden.
Bij de Foto bestel service staan de foto's die
men kan bestellen, om ze vervolgens op foto-
papier te ontvangen. Dit wordt gedaan bij de
fotograaf, waardoor men een echte foto kan
ontvangen. Het formaat van de foto is 10x 15
cm en de kosten bedragen ongeveer 30
eurocent per foto.
Deze service is primair bedoelt voor leden
en mensen die afgebeeld staan op desbe-
treffende foto's. De foto's die onder de map
Foto bestel service staan, zijn in lage resolu-
tie. De foto's die naar de fotograaf gaan ech-
ter niet.
Op de website staat beschreven hoe de fo-
to�s besteld kunnen worden. Let wel: Aange-
zien deze service een hoop ruimte kost op
de website en we een beperkte ruimte heb-
ben zullen de foto�s er niet al te lang op blij-
ven staan.
Wees dus snel met bestellen!

(Het menu:  --> Foto bestel service)

Tafeltennisspelletjes
 Wat zou een website zijn zonder er een leuk
spelletje op te spelen...
Vandaar dat dit onderdeel, een spelletjes-
pagina, aan de website is toegevoegd.
Er zijn momenteel 6 spelletjes geplaatst die
zijdelings iets met tafeltennis te maken zou
kunnen hebben. Deze spelletjes zijn online
te spelen.

(Het menu:  --> Tafeltennispret --> spelletjes)

Zomerstop?
Het is inmiddels alweer bijna vakantietijd. Op
tafeltennisgebied is het dan ook wat rustiger.
Dat wil echter niet zeggen dat er ten aanzien
van de website de komende maanden (na de
seizoensafsluiting) niets meer gebeurd.
Nog steeds is er op de website een achter-
stand, zo zal ik in de komende maanden het
internet-archief uitbreiden en zal tafeltennis-
poezie weer een vast onderdeel van de
website gaan uitmaken. Ook zal ik trachten
een vernieuwd gastenboek op te zetten.

Al is het binnenkort vakantie:
De hal zal in deze periode zowel op de maan-
dag als op de vrijdagavond gewoon geopend
zijn, zodat alle leden in hun vrije tijd een bal-
letje kunnen blijven slaan.
Check ook even of je toevallig een bardienst
moet draaien deze zomer.
(Het menu: --> De Vereniging  -> Barrooster)

Met vriendelijke sportgroeten,

Mirko Egbers

surf
voor het laatste nieuws naar:

W W W . L T T C D E T O E K O M S T . N L



juli 2003Toekomst Meppers

31

Uitstapje ALTC

rOns jaarlijks uitstapje met onze spelers en vrijwilligers viel dit jaar op dinsdag 1 juli.Ook dit
keer viel de keuze op de dierentuin, deze keer werd het Noorder dierenpark in Emmen. Met

z�n veertigen verzamelen om 08.45 en vertrek om 09.00 met een jonge chauffeur van Doets.
Het begon al goed, bij de Koedijk aangekomen volgde de chauffeur blindelings de aanwijzingen
op van Jos en Gemmie, rechtsaf rondje Lochem (i.p.v.linea recta richting A1).Maar ja, nu heeft
hij ook Lochem leren kennen.
In Emmen aangekomen =heenweg veelvuldig rond.Ook Frits bleek een echte snoeperd, maar
nadat we hem waarschuwden dat hij het eten niet meer zou lusten, weigerde hij resoluut alles
wat hem onder de neus gehouden werd.De terugreis verliep voorspoedig, 17.15 weer bij de
hal.Na een kwartiertje wachten bracht Peter Pan een heerlijke maaltijd voor ons allen, volgens
mij konden er wel veertig gezinnen van eten. Velen leken dagen gevast te hebben, want er
werden bergen opgeschept, grote borden tot de rand toe vol�..en toch bleef er over.

Toen de maaltijd om half zeven klaar was, kwam Chris Schuiling met een verrassing. Hij begon
z�n speech met: de recreanten hebben de Oliebol; spelers met de hoogste score hebben een
prijs; kampioensteams hebben hun huldigingen;enz. maar de ALTC heeft niets. Nu is per 1 Juli
2003 een nieuwe prijs in het leven geroepen: de KEI van de Toekomst.Deze bestaat uit een
beker met opschrift en een certificaat en wordt jaarlijks uitgereikt aan de persoon die het voor-
gaande jaar opgevallen is vanwege zijn of haar inzet in de vereniging. Spits afbijtend met z�n
nooit aflatende goede humeur, ondanks z�n moeilijke situatie is Alwin Lankhof geworden.
Vanaf het moment dat z�n naam genoemd werd, tot het moment dat hij de zaal verliet heeft hij
zich niet meer stil gehouden. Vooral toen de overhandiging gedaan werd door Marie, een goede
kennis van hem en die notabene nauwe contacten heeft met Normaal, toen was de
chaos kompleet, alle registers werden losgetrokken en het flitsen van camera�s bleef maar
doorgaan, om jaloers op te worden.Na afloop werden vele bedankjes richting commissie van de
ALTC gedaan en daar zijn we natuurlijk heel trots op. Wij, als commissie willen graag dit com-
pliment delen met alle vrijwilligers die steeds klaar staan als dat nodig is, en met onze
spelers waarvoor het een genot is om iets te organiseren.

 Van de webside
Mirko Egbers
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Jan moest laatst naar amsterdam en hij had geen vervoer dus ging hij liften vanaf maastricht
dus ja op een gegeven moment stopt er iemand met een super snelle auto en er wordt wat

gepraat en jan kan met hem mee in de auto zegt die man hee hoe ver  is amsterdam van hier??
Nou zegt jan ik denk ongeveer een 250 a 300 km ah zegt die man dan zijn we er in 1.5 uur en die
rijdt met 200 a 250 heel de A2 af naar amsterdam komen ze in het centrum en nogsteeds rijd hij
hard +/- 140km/h in het centrum hij rijdt zo ook recht door een rood stoplicht en jan zegt (stijf van
de schrik) wil je dat niet meer doen??? Maar zegt de man dat doet mijn broer hier altijd!! En
weer door rood met een 120 op de klok en jan zegt nu wil ik er wel uit stop even zodat ik eruit kan
nee zegt de man ik breng je naar waar je moet zijn en  rijdt weer door rood komt en weer zegt jan
doe dat dan niet meer!! Ja maar mijn broer heeft nog nooit een ongeluk gehad en die doet dat
altijd jan zegt je broer je broer die kan mij niks schelen!! En plots trapt de man hard op zijn rem
jan kijkt en ziet een groen stoplicht en roept waarom stop je nu wel bij groen mag je juist doorrij-
den zegt de man ja ik ben niet gek dalijk komt mijn broer van rechts!!!!!

Een blondje belt haar vriend, met de mededeling dat ze een probleem heeft. "Wat is dan aan
de hand?" vraagt hij. "Nou, ik heb een legpuzzel gekocht, maar ik vind 'm zo moeilijk. De

stukjes passen totaal niet en ik kan de randen ook al niet vinden." "Wat moet de puzzel voorstel-
len?" vraagt de vriend. "Een grote rode haan," antwoordt ze. Hij besluit even bij haar langs te
gaan. Bij komt eraan aankomst neemt ze hem mee naar de keuken,waar de stukjes op de tafel
liggen uitgespreid. Hij kijkt er even naar en zegt dan met een diepe zucht: "Nou, stop die cornflakes
maar weer in de doos, dan praten we er niet meer over."

Een getrouwd koppel ligt te slapen, wanneer plots de telefoon gaat om 03:00h. in de morgen.
De vrouw neemt op (een blondje), even is het stil en dan schreeuwt de blondine opeens:

"HOE MOET IK DAT NU VERDORIE WETEN, DAT IS 400 KM HIER VANDAAN" en gooit de
telefoon terug op.
De man vraagt: wie was dat zo vroeg ?
Weet ik niet zegt de blondine, één of andere vrouw die  vroeg of de kust veilig was.!!!!!!

Een nieuwe blonde uitzendkracht staat een beetje hulpeloos bij de papierversnipperaar. Vraagt
er een secretaresse, 'Kan ik je helpen?' 'Ja graag,' zegt zij. 'Hoe werkt dat ding?' 'Nou heel

simpel,' zegt die secretaresse en die pakt dat dikke dossier uit de handen van die Miss Einstein,
en ze stopt het zo in die versnipperaar. 'Bedankt, zegt blondy, ;maar waar komen de kopieën
nou uit?'

Een dom blondje en een brunette kregen van de leerkracht de vraag: " Noem eens 4 dingen
die melk bevatten."

Brunette: "Kaas en ijs"
Dom blondje: "Twee koeien"

Meer op pag 39
Redactie

Mopjes

e
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Jeugdhoek

Tafeltenniskamp 2003 Locatie: Kampeer
boerderij Veldhoeve.

Groep 2 (Nicky)
Het kamp begon al  leuk toen ik er achter
kwam, samen met Coline, dat dit ook de
plaats was waar onze brugklaskampen zijn
gehouden. We kenden het dus al zo�n
beetje. De andere kinderen die mee waren,
waren ook erg gezellig en de spelletjes
waren ook leuk. Vooral het dierengeluiden-
spel en de watergevechten met de buren
waren ook hartstikke leuk. Dus ik zou
zeggen het was een geslaagd kamp. Ook
met de bbq en de grote speeltuin was het
top.
Groep 2 (Freek)
De eerste dag van het kamp, vrijdag, gingen
we om 19.00 uur weg en toen we daar waren
gingen we eerst de boel verkennen.
Toen hebben we de bedden klaargemaakt en
speelden we het originele Komaspel. Kege-
len en we gingen ook met een bal blikjes
omgooien en met een plastic geweertje bak-
jes omgooien en toen was de tijd al weer om
en gingen we een spel in het bos doen.
We deden dierengeluiden en toen gingen we
naar bed. Sommigen sliepen en anderen niet.
Best wel een leuk kamp, de eerste dag dan.

Groep 2 (Ruben)
Ik vond het Komaspel wel leuk met kegelen,
ballen gooien en met geweertje schiten.
Het dierengeluidenspel was ook heel leuk en

het was al heel donker. De bbq was ook heel
lekker en ook leuk. Het was allemaal leuk.
Groep 2 Nicky weer)
Nog even over zaterdag. Zaterdag was heel
erg leuk toen we naar de grote speeltuin gin-
gen.
De trampoline�s waren heel erg cool en de
leiding in de bootjes omduwen was prachtig
en de grote duwglijbaan was ook echt leuk.
Een geslaagd kamp!!!!

Groetjes van Nicky, Freek en Ruben.

Johannes was the best.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Voor wie het nog niet weet!!!!
Nadat de divisiespelers en de
jeugd al waren overgegaan op
het 11 puntensysteem, zullen
nu  In de komende competitie,
alle deelnemers met het 11
puntensysteem spelen. Het
maximale aantal sets dat ge-
speeld gaat worden staat vanaf
dan op 5.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
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De twee kanten van�. Geert Zeelte�Geert Zeelte is nog niet zo lang lid, maar was al snel
erg enthousiast Hij komt elke woensdagavond trouw naar de training� reden genoeg om

hem te interviewen�

Naam? ; Geert Zeelte.
Woonplaats? ; Lochem.
Geboorteplaats? ; Arnhem.
Leeftijd? ; 41.
Verliefd of getrouwd? ; jah getrouwd heh?! Nee niet met de buurvrouw� met Alita.
Kinderen? ; jah een dochter van 9 die heet Monica.
Ik ben� ; toch wel sociaal voelend, enthousiast, eeuhm� en eerluk�
Speelklasse? ; geen� die ik nie eg aan mee..
Trainingsarbeid? ; 1 keer in de week�
Ik ben lid sinds� ; effe kijken� 1 jaar ongeveer�
�t leukst aan de club is.. ; hoe de mensen met elkaar omgaan� ook als je wat minder speelt,

erg sportief�
en het minst leuke.. ; geen idee..
Ambities privé ; goeie vraag� zwembad achterin de tuin enzo natuurlijk�
Ambities tafeltennis ; jah euh hopen dat ik in de toekomst nog eens wat win� maar dat is

  niet belangrijk� ik heb er nu ook erg plezier in�
Beste prestatie ooit ; das een goeie� kweet ut zo nie..
Grootste blunder ; weet ik ook niet�
�t eerste wat ik doe
als ik wakker word ; mijn ogen open doen..
Favoriete muziek ; BZN..
Niet om aan te horen ; House!!!
Lekkerst eten ; stampot� boerenkool
Niet te eten ; spruiten blweh!!
Favoriete drankje ; Jägermeister..
Niet te drinken ; jonge jenever� is niet te drinken
Huisdieren? ; jah een hond..
Werk? ; ik werk op scholen.. in de schoonmaak.. heb ik veel plezier in..
Hobby�s? ; tafeltennissen natuurluk!!
Ik ging op tafeltennis
omdat� ; ik vond dak wat aan sport moes gaan doen�
Favoriete film? ; effe denken.. die met die grote boot� �de Titanic��
Favoriete speler? ; Arie Pater�
Favoriete speelster? ; Emmy Pater�
Wens/ droom? ; jah ooit miljonair worden.. maar of dat ook gebeurt?!
Wijze raad? ; neem ut allemaal met een korreltje zout�
Je levensmotto? ; maak plezier in je leven zolang ut nog kan, en maak er wat van..
Dit interview was� ; leuk.. zou ut volgende week zo weer doen!!

Auteur Emmy Pater

De twee kanten van...



Toekomst Meppers juli 2003

38

�Training senioren en jeugd�

In juni hebben we al onze spelers t/m de derde klas benaderd om een indruk te krijgen in
hoeverre er belangstelling was voor een seniorentraining. Het deed ons deugd dat de belang-

stelling veel groter was dan we in onze stoutste dromen mochten verwachten. Meer dan 20
deelnemers waren bereid om wekelijks op dinsdagavond een training te ontvangen. Bijgaand
een overzicht. We wachten nog op een definitief bericht van Robertjan v.d. Heyden. Hij is op
onderstaande lijst nog niet ingedeeld.

Datum eerste training: Dinsdag 19 augustus 20.00 � 21.30 uur
Vervolgens iedere dinsdag van 20.00 � 21.30 uur

Trainer: Remy Beelen

Deelnemers:
Mark Willems (voorlopig) Remco Verwoerd Marlies Fleming
Irene Faber Maaike Krikke (voorlopig) Max Ebskamp
Bram Ebskamp Jan Schoolderman Ferdinand van Hilst
Tom Bleumink Wim Leidekker Sandra Bouck
Gert Kobes (o.v.b.) Paul v.d. Weerthof Ben Kl. Teeselink
Henk Stegeman Jan Bouwmeester Ronald Swaters
Mirko Egbers Henri Wittenberg Ronald van Mourik
Patrick van Laarhoven Richard Otten

Voor de overige leden is er gelegenheid om training te krijgen op woensdagavond van 20.30 tot
21.15uur, of van 21.15tot 22.00 uur. Deze trainingen staan onder leiding van Esther Wissink en
Ben Wijnhoud. Wie belangstelling heeft hieraan deel te nemen wordt verzocht contact op te
nemen met Henk Franssen. Hij kan hierover alle inlichtingen geven.

Zoals aan het eind van het seizoen door Esther en Albert met de jeugdleden is besproken komt
er met ingang van dit nieuwe seizoen een andere opzet voor wat het betreft de jeugdtrainingen.
We hebben een nieuwe opzet gemaakt en de groepen zien er nu als volgt uit.

Groep 1 Trainer Esther Wissink Groep 2 Trainer Esther Wissink
Eerste training woensdag 20 augustus Eerste training woensdag 20 augustus
Tijd: Woensdag 18.30 � 19.30 uur Tijd: 19.30 � 20.30 uur

Vrijdag    19.00 � 20.00 uur

Siebe Fettelaar Nicky Grootjans
Freek Jansen Arie Goossens
Christiaan v.d Molen Coline Rhebergen
Annemiek Roelofs Jochem Beijer
Marten Adolfsen Lukasz Piskozub
Dylan Kamma Marten Knot
Kevin Kamma Jos Goossens
Guido van Zwieten {alleen Woensdag} Guus Schutte
Emmy Pater        {alleen Woensdag}

 Zie vervolg op pagina 39
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Twee Schotten verlaten hun stamkroeg na
een stevige borrel.

Terwijl ze over straat zwalken, roept de ene:
"Wat gek zeg, ik zie alles dubbel!"
Waarop de andere Schot zijn portemonnee
te voorschijn haalt en zijn
vriend een bankbiljet van een pond geeft, met
de woorden:
"Hier heb je de twee pond terug die ik van je
heb geleend."

In een café zit een buikspreker en die maakt
alleen maar grappen over domme

blondjes. Opeens staat er een dom blondje
op en zegt ik vind het nu wel
genoeg met al die kut grapjes over domme
blondjes, waarop de buikspreker
opstaat en zegt ok sorry hoor ik zal er gelijk
mee stoppen. Waarop het domme
blondje zegt nee hoor ik had het niet tegen u
ik had het tegen dat vervelende poppetje op
uw schoot.

Magrietje wil een feestje houden voor haar
verjaardag. Dat mag, mits er nette jon-

gens komen. Zo gezegd, zo gedaan. Op de
avond van het feest gaat de bel, vader doet
open. Hallo ik ben Kees van Lingen en ik kom
hier om te zingen. Ok hij mag erin. De bel
gaat weer. Hallo ik ben Jaap Jansen en ik kom
hier om te dansen. Ok is ook goed. Toen ging
weer de bel ,vader doet open. Hallo, ik ben
Jan van Beuken en .............
i k mag er zeker niet in?

Redactie

Meer mopjesTraining vervolg

Groep 3 Trainer Koma Hage
Dinsdag 19.00 � 20.00 uur t.z.t. mogelijk
uitbreiding naar donderdag
Eerste training dinsdag 19 augustus

Imke Visser
Maaike Visser
Jordy v.d. Molen
Ruben Kamphuis
Wim Tjepkema
James Hannen

Noteer de datum van de eerste training in
ieders geval in je agenda zodat je deze niet
hoeft te missen. Zodra er mededelingen
over de competitie zijn horen jullie deze zo
spoedig mogelijk.

Houd in ieder geval de website in de gaten.
Daar verschijnen alle mededelingen door-
gaand heel snel. Maar beschik je niet over
internet, alle mededelingen komen ook
zoals vanouds in de Toekomstmepper te
staan.

Redactie

ik

tafeltennis
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Volgende maand verwacht...

n Uw vakantieverhalen en foto�s

n Verslag van de onderlinge wedstrijden?

n Nieuwe berichten over het wel/niet roken in de hal?

n Jouw nieuwe mop of nooit grappig verhaal?

n Wellicht staat uw stukje in het volgende clubblad?
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