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Gegevens

Sportschoenen?

Lekkere broodjes?

Nieuwe grasmaaier?

Lekker uit eten?

Lekker ijsje?

Informeer eerst bij onze
adverteerders!

De redactie heeft toch besloten om deze
maand september een nieuwe Mepper

uit te laten gaan. Te veel gebeurtenissen uit
de afgelopen periode zijn door de uitvoerige
verslagen van de Special Olympics nl. blij-
ven liggen.

Het wadvissen komt ruim aan bod. Ook het
jeugdkamp is wat mager in beeld gekomen
in de vorige uitgave. Dus ook daarvan meer
verslag.

De indeling van de teams is in de vorige uit-
gave van de Mepper om organisatorische
reden niet bijgevoegd. Deze had als bijlage
mee moeten komen, maar is helaas blijven
liggen. In deze Meppereen  duidelijk beeld van
de teamindelingen.

In de vorige Mepper stonden een aantal fou-
tieve vermeldingen bij de bestuurs en
commissieleden. De mutaties die nodig wa-
ren zijn ingevoerd.

De webmaster, Mirko, heeft deze Mepper
helaas geen tijd gevonden voor een laatste
verslag. Het bijwerken van het web en de in-
voering van nieuwe advertenties waren daar-
aan debet.

De Mepper zoekt nog steeds naar nieuwe
medewerkers. Ria Scheggetman en anderen
hebben hun hulp aangeboden. De manier van
hoe het moet gaan moet nog worden afge-
sproken.

Voor het geval u in de komende periode copy
gaat aanleveren, doe dan de redactie een
groot plezier en lever het aan op een floppy.
Copy die handgeschreven wordt aangeleverd,
wordt geeft extra werk en mogelijk type en
overschrijffouten. Gezien deze tijddruk is in
de afgelopen tijd soms copy blijven liggen.
Helaas, het kon even niet anders.

Harry
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De zomervakantie is weer ten einde. Wei
nigen zullen klachten over het weer heb-

ben, of het moet zijn dat het te lang te warm
was.
Inmiddels is het ‘gelukkig” ook weer gaan re-
genen, zodat jullie niet meer elke avond de
tuin moeten sproeien en weer wat meer tijd
hebben voor tafeltennis.
Diegenen die medio augustus in de hal wa-
ren of  op de lijst van competitie spelers staan
zullen gemerkt hebben dat er alweer volop
aktiviteiten aan de gang zijn.
De recreanten avonden op woensdag zijn
weer gestart met de bijbehorende trainingen
van Bennie en Ester en de gebruikelijke ge-
zelligheid. Maar ook de vrijdagavond staat bol
van de aktiviteiten.
De TC heeft in de vakantie niet stil gezeten
en een opwarm competitie van 5 ronden sa-
mengesteld om alle competitie spelers de
kans te geven om eens onderling wat wed-
strijden te spelen en ook alvast aan het nieuwe
(11) punten systeem te wennen en natuurlijk
om hierdoor goed voorbereid aan de nieuwe
competitie te beginnen.
Verder zijn de trainingen op de dinsdag avond
voor een groot aantal competitie spelende
senioren begonnen onder leiding van Remi
Beelen. Natuurlijk is de jeugd ook weer be-
gonnen met trainen onder leiding van Ester,
Frans, Jos en Koma.
U leest het al we zijn vol goede moed zeer
voortvarend van start gegaan met dit nieuwe
seizoen en hopen natuurlijk op jullie mede-
werking om er weer iets moois en gezelligs
van te maken.

Als bestuur wensen wij jullie allemaal een heel
fijn tafeltennis jaar toe met veel plezier en
sportieve uitdagingen.

Albert Enterman.
Van de bestuurs tafel

.

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 18 - 19 Pagina 22 Pagina 24 Pagina 27 - 28 Pagina 30 Pagina 33 - 34 Pagina 37
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Agenda

Agenda voor september

vrijdag 05 september 4e ronde onderlinge teamwedstrijden, aanvang 20:00 uur

zaterdag 06 september Landelijke Competitie Heren         Torenstad 1 - De Toekomst 1

zondag 07 september Landelijke Competitie Heren         De Toekomst 1 - FVT/De Keij 1

vrijdag 12  september 5e ronde onderlinge teamwedstrijden, aanvang 20:00 uur

zaterdag 13 september Oostelijke jeugdkampioenschappen

zondag 14 september Landelijke Competitie Heren         De Toekomst 1 - Scylla 1

zondag 21 september Nationale Jeugdmeerkampen

Agenda voor oktober 2003:

zondag 05 oktober  Landelijke Competitie Heren     De Treffers (R) 1 - De Toekomst 1

zondag 12 oktober Landelijke Competitie Heren   De Toekomst 1 - TTCV/Van Her
waarden Int. 1

zondag 26 oktober Landelijke Competitie Heren         AAC Cosmos 1 - De Toekomst 1

Agenda voor november 2003:

zondag 09 november Nationale Jeugdmeerkampen

Meer nieuws uit het web halen

Tafeltennissen bij De Toekomst,

meer dan een sport...
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Het opslaan

De technische commissie mailde de re
dactie hoe de  opslag  volgens de regels

dient te worden uitgevoerd. Of dit in alle klas-
sen dermate prcies zal worden uitgevoerd?

2.6
Een goede beginslag (service)

2.6.1
De service begint op het moment dat de bal
onbeweeglijk op de open palm van de vrije
hand, die stil wordt gehouden, ligt.

2.6.2
De serveerder moet vervolgens de bal nage-
noeg loodrecht opgooien, zonder er effect aan
te geven, zodanig dat deze minstens 16 cm
omhoog komt nadat deze de palm van
de vrije hand heeft verlaten en vervolgens
daalt zonder iets te raken voordat deze wordt
geslagen.

2.6.3
Als de bal dalend is moet de serveerder zo-
danig slaan, dat de bal eerst het eigen speel-
vlak raakt, vervolgens over of om de net-
combinatie heen gaat en daarna rechtstreeks
het speelvlak van de ontvanger raakt; bij dub-
belspelen dient de bal achtereenvolgens de
rechter speelvlakken van de serveerder en
de ontvanger te raken.

2.6.4
Vanaf het begin van de service tot en met het
moment dat de bal wordt geslagen, dien de
bal zich boven de hoogte van het speelvlak
en achter de eindlijn te bevinden en mag voor
de ontvanger niet worden verborgen door
enig deel van het lichaam of kleding van de
serveerder of de dubbelpartner; zo spoedig
mogelijk nadat de bal is opgegooid moet de
vrije arm van de serveerder worden wegge-
haald uit de ruimte tussen het lichaam van
de serveerder en het net.
(De serveerder of het serverend paar mag
geen enkele actie ondernemen die de
ontvanger belemmert in:

• het ononderbroken kunnen zien van de bal
vanaf het moment dat deze de vrije hand
verlaat
• het kunnen waarnemen van de zijde van het
bat waarmee wordt geserveerd
• het kunnen waarnemen van de richting
waarin het bat wordt bewogen op het moment
dat de bal wordt geslagen.)

2.6.5
Het is de verantwoordelijkheid van de serveer-
der zodanig te serveren, dat de scheidsrech-
ter of de assistent-scheidsrechter kan beoor-
delen of de service volgens de regels wordt
uitgevoerd.

2.6.5.1
Wanneer de scheidsrechter twijfelt aan de
juistheid van de service, kan de
scheidsrechter, bij de eerste keer dat zich tij-
dens de wedstrijd een dergelijke situatie
voordoet, een let toekennen en de serveer-
der waarschuwen.

2.6.5.2
Wanneer vervolgens later dezelfde serveer-
der of de dubbelpartner de bal op twijfelach-
tige wijze serveert, dan wordt een punt toe-
gekend aan de tegenstander.

2.6.5.3
Wanneer er een duidelijke fout bij de service
wordt gemaakt, zal de serveerder niet
worden gewaarschuwd en krijgt de ontvan-
ger een punt toegekend.

2.6.6
Bij wijze van uitzondering mag de scheids-
rechter van een strikte naleving van de voor-
geschreven manier van serveren afzien, als
hij ervan overtuigd is dat nakoming van de
regels door een lichamelijke handicap wordt
verhinderd.

Ontvangen van
Albert ten Hoopen
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Heuksken van H.J.

De vakanties zit der weer zo’n betjen op.
H.J. is met vrouw en kinder noar Zee-

land e wes.   De kinderen vonden ut prachtig.
Een betjen  met de veutjes in ut water of zand-
kastelen  bouwen. Vader en mooder op een
afstandje met de boek in de zunne de kroost
een betjen in de gaten hollen.

 Ik zelf had natuurluk ok weer eets biezonders.
Ik bun met mien atletische lichaam van een
of ander platform af e donderd toen ik mien
dochter op zo’n kabelbaantje an wol drukken.
Ik maken een dubbele Rietberger en een volle
salto tot lig in plaats van tot stand.
Gevolg, een gekneusde scholder  een paar
blauwe plekken en een heite vrouw……  “Ie
heb ok altied wat biezonders”!!!  En doar hef
ze eigenluk wal een betjen geliek an.

Bie thuuskomst lag der een mooie enveloppe
van de toafeltennisvereniging op de deur-
matte.  Noar den effen deur e worstelt e
hebb’n kwam ik al raps tot de conclusie dat
de eerste trainingswedstrieden en trainingen
te vrog veur mien zult kommen.  Gelukkig heb
wie een vierde man  in de persoon van Willem
Klein Baltink, dus ut nut van een vierde man
hef zich bie ons  noe al weer bewezen.

In welke formatie wie de kommende compe-
titie zult speulen dat is nog een betjen onze-
ker.  Reint zit met zien ploegendienst en ik
met mien  blessuregeveuligheid.  Wie zult der
in ieder geval ons beste veur doan en hop-
pen dat wie in de bovenste regionen van de
derde klasse kunt met dreien.

De volgende kere kan ik weer meer schrieven
oaver de gespeulde wedstrieden.

De groeten van H.J en
zien familie  uut Reurle

Op 1 juli zijn ALTC en de vrijwilligers een
dag uit geweest naar de dierentuin in

Emmen. Deze bijzondere dag had een ver-
rassend einde voor Alwin.
Deze altijd vrolijke deelnemer van de
woensdagavond, werd op een aangename
manier in het zonnetje gezet.
De moeder van Alwin die ook verrast bleek
schrijft hieronder over haar gevoel bij het hul-
digen van haar zoon Alwin.

Beste mensen die dit allemaal mogelijk
maken. Zoals afgelopen dinsdag 1 juli

naar de dierentuin in Emmen.
Wat hebben Alwin en ik en ik denk ook de
anderen die zijn mee geweest, genoten.

Het was een mooie fijne en gezellige dag zo
samen. En iedereen was behulpzaam waar
het nodig was.
Geweldig zo’n dag leer  je elkaar goed ken-
nen. Het weer was ook  prachtig.En dan ‘s
avonds kwam er weer een heerlijk Chinees
buffet. En daarna die grote verrassing voor
Alwin. Lieve mensen, te gek!!!
Het is ons werkelijk overvallen. En Alwin ging
echt uit zijn dak toen Marie en haar familie de
beker kwam overhandigen. En ik schoot ook
werkelijk even vol.

Het is niet in woorden uit te drukken wat dit
ons heeft gedaan.
‘
s Avonds thuis toen ik het Wim vertelde scho-
ten we allebei vol. Wat zijn er toch veel van
die lieve mensen die zoveel voor andere
mensen betekenen.

Allemaal ontzettend bedankt
Ook namens Alwin.

Bedankje
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Wist u dat...

De vakantie tijd er weer op zit en de trainingen al weer begonnen  zijn. We over het weer
niks te  klagen hadden deze zomer.

Er toch altijd weer mensen zijn die niet tevreden zijn over het eten op de camping en dan
maar redelijk een paar dagen in een Deens ziekenhuis boeken, zo zag de vakantie van onze
Toos er tenminste uit. Na iedereen hevig te hebben laten schrikken lijkt het gelukkig allemaal
nog mee te vallen en hopen we dat Toos snel weer de oude is.

Wilco Brunsveld en Marina v/d Zee goed gepresteerd hebben tijdens de Special Olympics
World Summer Games in Ierland. Wilco had een gouden medaille in het dubbel en Marina
had goud met het enkel en zilver in het dubbel. Terug in Lochem zijn beiden met hun speel
partner uitgebreid gehuldigd en werden er veel verhalen verteld en konden ze ons mooie
foto’s laten zien.

Alie Hofland erg mooi op de voorkant van de Libelle nr. 35 stond samen met haar        dochter
Jolanda die bij de Libelle werkt, deze Libelle ging helemaal over verschillende  moeders &
dochters.

Alwin nu besloten heeft om na een paar duo parachutte sprongen, een reisje te gaan maken
met een lucht ballon, bij A 3  ballon hebben ze een speciale mand waar je met rolstoel en al
in kunt, het is te hopen voor Alwin dat die mand niet te hoog is zodat hij wel wat kan zien
onderweg. Aangezien zo’n ballon tochtje nogal prijzig is heeft Bep geadviseerd om na het
spelen in de kantine water te drinken in plaats van bier, maar ze geloofd niet dat Alwin die
wijze raad opvolgt.

Lienke Freriks 3x aan Jacqueline Vos uit moest leggen hoelaat de 2e training begon op de
woensdagavond voordat Jacqueline het 1x snapte, nu is het  maar te hopen dat Jacqueline
het de volgende week nog weet, anders kan Lienke zo weer opnieuw beginnen.
Voor degene die niet weten wie Jacqueline is dat is die dame met dat BLONDE haar.

Met de vriendelijke groeten van Bep

•

•

•

•

•
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Wadvisen 1

Wadvissen.
De schrijver is geen visser. Hij eet graag vis,
kijkt graag naar zijn vissen in de vijver, praat
over vis bakken, gaat graag naar het wad om
te recreëren, wil er ook wel over schrijven,
maar vissen vangen, nee nee nee. Toch over-
kwam het hem dat hij mee ging wadvissen.

Wat ging er aan vooraf.
De aankondiging dat er weer zou worden
gevist werd ruimschoots van te voren bekend
ge-maakt. Een lijst waarop je je handtekening
kon zetten hing al geruime tijd in de gang die
toegang biedt naar de plek waar ik graag ver-
toef. Chris was weer bezig met zijn jaarlijkse
organisatie van het wadvissen bleek uit de
brief. Ook de keren daarna, hing daar de lijst
waarop je kon aangeven dat je wel mee wilde
op dezelfde plek in de gang..
Op een avond vond een gesprek plaats met
ondergetekende en Chris. Chris probeerde
mij uiteindelijk toch duidelijk te maken dat
wadvissen mijn welzijn zou verhogen, het al-
tijd erg gezellig  was geweest en dat ik er goed
aan zou doen om te gaan wadvissen. Mijn

verweer dat vissen in het water er beter door
anderen uit konden worden gehaald werd niet
geaccepteerd. Ook mijn verdediging dat ik het
smerig vind om een vis van de haak te halen
en dat het welzijn van de vissen niet wordt
gediend ging ook naast het doel. Mede zwak
door een aantal consumpties met een be-
paalde dosis van iets waar je normaal vrolijk
van word beloofde ik de lijst mede te tekenen
als belofte tot het wadgilde toe te treden. De
eerste stap was gezet.
Toen de map met het programma  van 23
aug. over het wadvissen werd uitgereikt, werd
ik aangenaam getroffen door het pro-
gramma. Uit het programma bleek dat er ge-
lukkig meer was dan alleen wadvissen. Een
aangename busreis zou vooraf gaan, een
bezoek aan een biermuseum was geregeld
en tot slot zou een Alkmaarse Chinees zijn
best doen om de dag goed af te sluiten.

De dag.
Zaterdag 23 aug. was de dag na de barbeque
met de buren. Toch te laat naar bed gegaan,
toch iets te veel drankjes gedronken op de
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Wadvissen 2

vrij snel aan boor en kon de vaart naar de
visgronden beginnen.
Het vissen.
We vertrokken ongeveer om 08.00 uur en na
een boottochtje van een half uur werd het stil
aan boord. De motor leek uitgebromd en met
enig geratel werd het anker naar beneden
gelaten. Het was mogelijk om hengels te hu-
ren en er was ook aas aan boord om de vis-
sen mee te  vangen. Na een kwartiertje zat
bijna iedereen op een stekje aan boord te vis-
sen.  Het grote wachten was begonnen.
De vissen waren wellicht niet geïnformeerd
over onze komst want het duurde nog al een
tijdje voordat de eerste vis was binnen ge-
haald. Het aantal kreeftjes dat op illegale wijze
via de hengels aan boord wilden komen was
wel groot. Vooral Maarten Vermeulen bleek
een kanjer in het vangen van de kreeftjes. Hij
werd steeds handiger om de kreeftjes los te
schudden van de hengel zodat ze niet aan
boord konden komen.
De schrijver van dit verhaal heeft zich deze
dag bezig gehouden met het registreren van
vangsten en het fotograveren daarvan. Nut-
tigde een, wel zeer klein maar lekker, balletje
gehakt, dronk enkele pilsjes aan boord en wist
zich die dag goed te vermaken. (Hij had geen
hengel bij zich en had er ook geen gehuurd).
De zon was rond een uur of 10 doorgebro-
ken en het aanwezig zijn op het schip was
erg prettig geworden. Zittend op het bankje
met links den Helder in beeld en rechts daar-
van de contouren van Texel was het met een
hapje en een drankje goed toeven. Een praatje
hier en een praatje daar, het ging best prima.
Nog even gekeken bij de klaverjassers die
benedendeks zaten en de dag schoot voor-
bij.
De vangst op het einde van de dag was ma-
ger. 10 roekeloze vissen waren aan de haak
geslagen. De echte liefhebbers hebben zich
over de vissen onfermd. Ze werden panklaar
schoongemaakt en in plastic gehuld om zon-
der geuren te woorden vervoerd naar Lochem.
Om half 3 vertrok de Dageraad weer naar de
haven waar we rond drie uur aankwamen.

avond er voor, dus toen de wekker om 04.00
uur afliep was schrijver dezes niet direct vro-
lijk. De gedachte van een plezierig dagje uit
moest nog groeien. Eerst waren er de pro-
blemen van het ontwortelen van bed. Het idee
te moeten ontwaken, op te moeten staan, te
moeten douchen en me aan te kleden leek
aanvankelijk een onmogelijke opgave. Maar,
’s avonds een kerel, ’s morgens een kerel en
ik stond dus om 04.50 uur netjes bij de hal.

In het donker waren nog meer heel en half
wakkere mensen te ontwaren die bij de hal
stonden om te vertrekken naar een ver doel.
Het leek er nog even op dat er roet in het eten
zou worden gegooid, maar de bus kwam toch
na 10 minuten vertraging aan bij de JW-hal
en om 19 minuten over 5 vertrok het gezel-
schap van ongeveer 25 personen richting Den
Oever waar de boot op ons zou wachten.
Het motregende de eerste minuten, ook de
minuten daarna en vervolgens bleef het maar
miezelen. In mezelf gekeerd heb ik maar het
eerste broodje gegeten dat die avond ervoor
was klaar gemaakt. De borden A1, Apeldoorn,
Amersfoort kwamen door de regen vaag door
de voorruit van de bus in beeld. Bij Amster-
dam werd het al een beetje licht en verdween
de regen.
De bus stopte bij een tankstation. We kon-
den gaan plassen, althans zij die daartoe
behoefte voelden. De parkeerplaats bood ook
ruimte aan hen die wilden roken en in de bus
daarvoor geen toestemming hadden gekre-
gen. Dit noodgedwongen intermezzo duurde
ongeveer een kwartier en daarna werd de reis
vervolgd.
Het verkeersbord met daarop Den Oever in
beeld gaf aan dat het einddoel niet meer ver
leek te zijn. Enkele buspassagiers hielpen de
chauffeur vanaf toen, met het verder vinden
van de juiste weg naar den Oever. Den Oever
werd dan ook gevonden en de haven te vin-
den bleek ook geen probleem. H.S. de Dage-
raad lag aan de kade en de chauffeur zette
ons precies af voor de deur. Na een angstige
sprong van de kade op de boot was iedereen
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De bus stond netjes te wachten om ons naar
Alkmaar te brengen. In Alkmaar was het bier-
museum al geïnformeerd over onze komst.
Al de deelnemers konden direct plaatsnemen
op gereserveerde plaatsen en bier bestellen
uit een ongekend assortiment. Het lokaal was
werkelijk een plaatje en de drankjes van zeer
prima kwaliteit, maar de vissers waren het
buiten zijn gewend en de meesten trokken
Alkmaar in voor een stadstoer. Alkmaar was
zeker de moeite waard. Ik zal zeker nog een
keer de moeite nemen om een dagtoer naar
Alkmaar te maken want het ene uurtje wat
we hadden was echt te weinig die avond.

Om half 7 moesten we klaar staan bij een
afgesproken punt om naar de chinees te ver-
trekken. Dit bleek een meer dan bijzondere
keuze te zijn. Ruim 30 gerechten stonden
klaar. Chinees, Indisch en Japans stond er in
ruime overvloed op de tafels en iedereen heeft
nadien gemeld zeer uitstekend te hebben
gegeten. Beter lijkt nauwelijks mogelijk. Als je
naar Alkmaar gaat en je gaat uit eten, zoek
dan even in de gids naar Chinees-Indisch res-

Wadvissen 3

taurant Hong Kong. Je moet wel reserveren!

Uitgeblust, vermoeit en tevreden stapten we
om ongeveer 20.00 uur in de bus. Deze
bracht ons in twee en een half uur terug naar
Lochem. Inclusief een plaspauze en een blik
op een auto met panne en biddende mos-
lims op de parkeerplaats van het tankstation.
Om 22.30 uur reden we de parkeerplaats bij
de JW-hal op. Een prima dag.

Resumé .
Toch wel te weinig mensen vind ik. Wel een
bijzondere prijs product en kwaliteit. Bus, boot,
chinees voor een prijs die niet lijkt te passen
in deze tijd. We kunnen de volgende keer, ja
ik wil wel weer mee, ook nadenken om vrien-
den, vriendinnen en/of echtgenotes mee te
nemen.  In plaats van een dagje vissen kan
ook een combinatie met een dag bezoek aan
Alkmaar worden gemaakt. En, ook een dagje
op de boot zonder te vissen is aantrekkelijk
als het weer maar mee wil zitten.

Harry



september 2003Toekomst Meppers

15

Tafeltennis-poëzie

Een enkeling laat de hitte echter niet op zich zitten
en gaan een potje tafeltennissen in plaats van op de bank te pitten

De hal is namelijk elke maandag en vrijdagavond open,
en dan wordt er daar niet alleen maar gezopen.

Een lange rally met naast de tafel een grote handdoek,
is voor die actievelingen nog altijd beter dan het zitten in de schaduw

met een goed boek.

De actievelingen zijn al bijna klaar met de voorbereiding voor een nieuw
seizoen,

en wellicht worden zij met hun team aan het eind van het jaar dan kam-
pioen.

Mirko Egbers

Tafeltennis, een verhit spel

Ping Pong is een beweeglijk spel,
dat weet iedere ingewijde wel!

Bewegen dat is het parool voor topsporter en recreant
van links,naar rechts,van achter,naar voor, dan weer een bal op de kant.

Het is normaal om dan te transpireren,
dat kan een tafeltennisser niet deren,

maar met de afgelopen hittegolf spelen
dat deden zeker niet velen
voor hen die het wel deden

"Petje af", dat wil ik verklaren, zelfs onder ede!!

Chris Wenneker
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Teamindelingen (1)

Hierbij de teamindelingen van de najaarscompetitie 2003. Het betreft  de eam indelingen van de
senioren  heren en dames.

Teamindeling heren/dames teams

Team 1 Remy Beelen Team 9 Rino Knippen
eredivisie Ron van Spanje 3e klas Max Ebskamp

Robertjan v.d. Heyden Ronald v. Mourik
Gert Kobes

Team 2 Ronald Swaters Team 10 Henk Emsbroek
Hoofdklasse Paul v.d. Weerthof 3e klas Jan Schrijver

Ben kl. Teeselink Arend Horstman

Team 3 Mirko Egbers Team 11 Wim Wilgenhof
1e klas Henry Wittenberg 4e klas Jeroen Hoffman

Patrick v. Laarhoven Wim Voelman
Jan Voelman Rinus Hoffman

Team 4 Mark Willems Team 12 Erwin Driessen
1e klas Kees Jan Snijder 4e klas Sjaak v. Rijswijk

Remco Verwoert Joop v. Laarhoven
Richard Otten Jan Bouwmeester

Team 5 Marlies Fleming Team 13 Freddy Moespot
2e klas Rob d. Cler 4e klas Henk Fransssen

Jochem Veldmaat Bartho v. Wel
Ellen Simmelink Esther Wissink

Team 6 Jan Schoolderman Team 14 Guus Fisscher
2e klas Ferdinand v. Hilst 5e klas Rob Jorritsma

Bram Ebskamp Jan Wissink
Wim Leidekker Harry Albers (res.)

Team 7 Johan Heijink Team 15 Corry v. Bokkel
3e klas Sandra Bouck 5e klas Alie Hofland

Jos Zonneveld Henny Vels

Team 8 Reint Broeke Team 16 Ab t. Hoopen
3e klas Joop Hendriksen ` 5e klas Henk Sloeserwij

Henk Stegeman Joop Stockvisch
Wim  kl. Baltink Chris Schuiling
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Teamindelingen (2)

Team 17 Hans  v.d. Lande
6e klas Linda v.d. Molen

Jaap Koert
Chris Wenneker (res.)
Henk Brinkerink  (res.)

Team 18 Albert Enterman Team 19 Erna Eilers
6e klas Jacqueline Vos 6e klas Mario Vruggink

Marieke Enterman Lienke Freriks
Arie Pater Antonio Arts
Geert Zeelte

Teamindeling senioren dames

Team 1 Irene Faber Ellen Simmelink (res.)
3e divisie Marjolein Boer Ester Wissink (res.)

Marlies Flemink Sandra Bouck (res.)

Teamindeling jeugd

Team 1 Siebe Fettelaar Team 2 Christiaan v.d. Molen
4e klas Freek Jansen 5e klas Annemiek Roelofs

Jochem Beijer Marten Adolfsen
Lukasz Piskozub Arie Goossens
Marten Knot Colin Rhebergen

Team 3 Dylan Kamma
Welpen Kevin Kamma

Maaike Visser
Jordy v.d. Molen

ik

tafeltennis
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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 0575-514207
L.  Freriks 06-45354704

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:
H. Brinkerink (voorzitter) 0573-254676
A. ten Hoopen (secretaris) 0573-254982
E. Wissink (technische zaken) 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
J. Zonneveld                                  0573-257596

Bestuur:
A. Enterman  (voorzitter) 0573-471266
C. Harmsen-Miedema  (secretaris) 0573-251847
C. Enterman  (penningmeester) 0573-471266
H. Emsbroek  (vice-voorzitter) 0573-253801
H. Albers (vrijwilligerscoördinator) 0573-256867
L. Kok 0573-253146
C. Wenneker 0573-256260

Wedstrijdsecretariaat:
H. ten Hoopen 0573-254982
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 (voorz,-secr.) 0573-258045
M. van Eeten 0573-257331
R. Otten (penningmeester) 0573-258277
J. Fleming 0573-253461
J. Osterloh                                    0573-251965
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Jarigen Ledenmutaties

Senioren:

September:
E.G. Freriks 17-09
H.J. Bouwmeester 19-09
P. Laarhoven,van 21-09
M. Fleming 23-09
E. Driessen 24-09
B.M Wel,van 25-09
A. Pater 28-09
G.J. Sprukkelhorst-Post 30-09

Oktober:
R. Otten 01-10
W. Driezes 03-10
I.R. Faber 03-10
J.C. Bokkel,ten 06-10
H. Sloesarwij 06-10
J. Bouwmeester 14-10
S.E Kamma-Engel 14-10
J.A. Zweers 14-10
J. Kok 20-10
C. Smit 22-10
E.A. Wissink 25-10
J.J.J. Hoffman 26-10
H.B.M. Kleinsman 27-10
E. Mooy 29-10
J. Wichers 30-10

Jeugd:

September:

M.J.A. Knot 15-10
L.K Piskozub 18-10
M. Adolfsen 25-10

Oktober:
Geen

Nieuwe leden:

per 01-09-2003:

Dennis Oosterlaar
Walderstraat 30
7241 BJ Lochem
0573-251509

Boris Bosch
Koedijk 6
7241 CL Lochem
0573-250145

Bedankt:

Geen

Verhuisd:

Geen

Geboren:

Geboren: 28-07-2003

Lysanne

Dochter van
Ronald Greutink en Marieke Enterman.

Getrouwd:

Geen

Mutaties

Wijziging telefoonnummer Jacqueline Vos
 06 14 68 19 44
Wijziging telefoonnummer Lienke Freriks
06-45354704
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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 actuele maand en de daarop volgende maand(en). Het
onderstaande rooster is voor de bardiensten tijdens de competitieavonden (maandag, vrij-

dag en zaterdag). De hal is echter vaker open dan het barrooster doet vermoeden. Momenteel
is de hal ook open op dinsdagmorgen (Gerrie Vels draait dan normaliter de bardienst), woensdag-
avond (hier regelen de recreanten onderling de barbediening), donderdagmorgen (één van de
jazzgymdames zorgt voor de barbezetting) en de trainingen op de dinsdag en de donderdag-
avond (dan is er geen barbezetting).
Bij evenementen en toernooien zorgen de organisatoren in principe voor de barbezetting, dit in
overleg met de barcommissie. Ruilen van bardiensten kan in onderling overleg. Het barrooster
kan men nu ook weer op onze website terugvinden (www.lttcdetoekomst.nl).

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

        BARROOSTER VOOR DE MAAND SEPTEMBER 2003.

Maandag 1 september R.de Cler.
Vrijdag 5 september M.Willems.
Zondag (H1) 7  september C.Wenneker +H.v.d.Lande.

Maandag 8  september H.Emsbroek.
Vrijdag 12 september T.Bleumink.
Zaterdag 13 september B.kl.Teeselink + P.v.Laarhoven.
Zondag (H1) 14 september A. Enterman +J.Bouwmeester
Maandag 15 september J.Rijswijk.
Vrijdag 19 september J.Zonneveld.

Maandag 22 september J.v.Laarhoven.
Vrijdag 26 september J.Heyink.

Maandag 29 september J.Schoolderman
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Op zaterdag 5 juli 2003 vond de jaarlijkse seizoensafluiting plaats. Dit keer was het een hele
bijzondere, aangezien deze avond, naast de officiële kampioenshuldiging en uitreiking van

de percentagebekers, bestond uit klootschieten en een barbeque. Ruim 90 personen hadden er
zich voor deze avond opgegeven en ruim 50 van hen deed mee aan het klootschieten.
Gestart werd om ongeveer 19:30 uur met het klootschieten. De deelnemers waren inmiddels
ingedeeld in groepen en wandelde gezamelijk naar het startpunt aan de Koedijk. Om de paar
minuten starten 2 groepen om onderling over een parcours van zo'n 5 kilometer tegen elkaar te
gooien. Aan het einde van de rondes werd het aantal schoten per team bij elkaar opgeteld en het
aantal meters dat men over de finishlijn gooide. Op die manier kon de totale einduitslag bepaald
worden. Hieronder volgt het overzicht van de eindstanden van de deelgenomen groepen.

Afsluitavond (Klootschieten)

1e plaats:   Groep 11   38 schoten, 1 meter
Henk Harmsen
Mark Willems
Anke van der Heijden
Reint Broeke

2e plaats:   Groep 5   43 schoten, 20 meter
Henk Sloesarwij
Maaike Krikke
Ferdinand van Hilst
Karin Stokvisch
Maarten Vermeulen

3e plaats:   Groep 9   44 schoten, 9 meter
Fred Moespot
Jaantje Fleming
Marjolein Boer

4e plaats:   Groep 12   50 schoten, 40 meter
Mirko Egbers
Linda van der Molen
Peter Kamma
George van der Heijden

5e plaats:   Groep 2   54 schoten, 17 meter
Wim Kok
Albert Enterman
Marian Brinkerink
Erna Eilers

gedeelde 6e plaats: Groep 4   54 schoten, 2 mtr
Charlotte Enterman
Henk Brinkerink
Robert Jan van der Heijden
Esther Wissink
Kevin Kamma

gedeelde 6e plaats: Groep 10, 54 schoten, 2
mtr
Adrie Fleming
Derkje Moespot
Marlies Fleming
Wilco Brunsveld

8e plaats:   Groep 6   56 schoten, 2 meter
Albert ten Hoopen
Jacqueline Vos
Joop Stokvisch
Joyce Leppink
Hennie Vels

9e plaats:   Groep 3   58 schoten, 10 meter
Annerein Wenneker
Henk Emsbroek
Bep Geverink
Remy Beelen
Evelien Eggink

10e plaats:   Groep 7   59 schoten, 8 meter
Hans Vels
Regien Niessink
Harry Albers
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Gerry Eilers

11e plaats:  Groep 11   59 schoten, 7 mtr 12e plaats groep 8, 60 schoten 14 mr.
Chris Wenneker Atty Vels
Geert Zeelte Johannes Osterloh
Suzan Kamma Ria Albers
Karin Bergsma Jos Geverink
Arie Pater Dylan Kamma

Hierna volgde de prijsuitreiking, waarbij de eerste plaats een "kloten" brievenopener in ontvangst
mocht nemen. De tweede plaats gaf recht op een "kloten"opener en de derde plaats ontving een
"kloten"sleutelhanger. De poedelprijs, degene die als laatste eindigden kregen uit handen van
Chris Wenneker een klootzak als aandenken.

Hierna was het tijd voor een heuse barbecue. Er waren diverse soorten vlees en salades en de
aanwezigen lieten zich het lekkers goed smaken. Er waren drie barbeques opgesteld op het
grasveld naast de hal. Tevens was  hier een afscheiding geplaatst d.m.v. kleine lampjes, vuurkorfen
en fakkels.

Na de barbecue was er tijd ingeruimd voor het officiële gedeelte, waarbij allereerst Albert ten
Hoopen werd bedankt voor zijn inzet voor de jeugdcommissie. Hierna werden door de nieuwe
voorzitter van de jeugdcommissie, Linda van der Molen, alle trainers, rijders, bardienst-
medewerkers en de overige helpers voor jeugdactiviteiten bedankt voor hun inzet het afgelopen
seizoen. Tevens reikte zij de bekers uit aan de 2 jeugdteams die kampioen geworden zijn in de
competitie. Dit waren de teams:

De Toekomst 5 bestaande uit Christiaan van der Molen, Merle Rhebergen, Annemiek Roelofs.
Het team dat gecoacht werd door Linda van der Molen is kampioen geworden in de welpen-
klasse van afdeling Oost, regio IJsselstreek.

De Toekomst 4 bestaande uit Freek Janssen, Coline Rhebergen, Arie Goossens en Marten
Knot. Het team dat gecoacht werd door Marita van Eeten is kampioen geworden in de 5e klasse
van afdeling Oost, regio IJsselstreek.

Hierna kwam Esther Wissink aan het woord en zij reikte een beker uit aan degene die het
hoogste percentage in de competitie heeft gehaald. De Esther Wissink bokaal, zoals de wissel-
beker is genoemd (aangezien Esther deze ter beschikking heeft gesteld) ging dit keer naar
Annemiek Roelofs die ongeslagen is gebleven deze competitie. (Coline Rhebergen, een andere
jeugdspeler die ook een 100% score wist te halen greep net naast de beker, aangezien zij
minder competitiewedstrijden heeft gespeeld).

Vervolgens nam Henk Brinkerink, de nieuwe voorzitter van de technische commissie, het woord
en huldigde als eerste De Toekomst 21 op een officieuze manier d.m.v. het uitreiken van de
kampioensbloemen. Hierna werden de 5 teams die kampioen geworden zijn officieel gehuldigd.
De prijs die door de technische commissie ter beschikking waren gesteld symboliseerde hierbij
het getal 3 (3 spelers per team en 3 wedstrijden per persoon per competitie).

Afsluitavond 2

                                      Kijk verder op pag. 29
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Afsluitavond 3

Ook ontving elk lid van het team dat kampioen
is geworden, evenals de jeugdkampioenen
een teamfoto. De teams die het afgelopen
seizoen kampioen geworden zijn, waren:

Kampioen ide eerste klasse
De Toekomst 4, bestaande uit Mirko Egbers,
Henri Wittenberg, Jan Voelman en Patrick van
Laarhoven.

Kampioen in de tweede klasse.
De Toekomst 7, bestaande uit Remco
Verwoert, Mark Willems en Kees Jan Snijder.
Kampioen in de derde klasse.

De Toekomst 10, bestaande uit Richard
Otten, Rob de Cler, Ellen Simmelink, Jochem
Veldmaat en Marlies Fleming. Kampioen in
de derde klasse.

De Toekomst 16, bestaande uit Rinus
Hoffman Wim Wilgenhof, Evelien Eggink en
Jeroen Hoffman. Kampioen in de vijfde
klasse.

De Toekomst 21, bestaande uit Henk
Sloesarwij, Chris Schuiling, Joop Stokvisch
en Albert ten Hoopen. Kampioen in de zesde
klasse.

De Toekomst 21 werd extra verrast, doordat
de technische commissie voor hen een aan-
tal doelstellingen heeft opgesteld (de eerste
fase), waarbij ze in het najaar van 2005 de
hoofdklasse bereiken.

Hierna werden de percentagebekers uitge-

reikt. Om in aanmerking te komen voor het
hoogste percentagebeker dient men minimaal
de helft van alle competitiewedstrijden plus
één mee te doen.
Als eerste mocht Marlies Fleming naar voren
komen, aangezien zij het hoogste percentage
heeft gehaald bij de dames (87%). Even later
mocht ook Mark Willems naar voren komen,
aangezien hij het hoogste percentage bij de
heren heeft gehaald (83%). Aangezien Marlies
van alle competitiespelers het hoogste per-
centage had, mocht zij opnieuw een wissel-
beker in ontvangst nemen. Overigens: alle
wisselbekers, zowel bij de jeugd als bij de
senioren gingen vergezeld van een beker die
men mag houden en niet na het seizoen, in
tegenstelling tot de wisselbeker moeten inle-
veren.
Hierna kwam Henk Emsbroek nog even aan
het woord, om te vragen waar de Henk
Emsbroek bokaal (een wisselbokaal die wordt
uitgereikt aan 40 plusser die het hoogste per-
centage in de competitie haalt. De technische
commissie gaat dit verder uitzoeken en de
H.E. Bokaal zal wellicht het komende jaar
weer uitgereikt gaan worden.

Hierna was het tijd voor een hapje, drankje
en dansje en werd het feestje tot in de late
(cq vroege) uurtjes voortgezet en kon de jeugd
zich nog vermaken op het springkussen of
bij het tafelvoetballen. Ten tijde van het schrij-
ven van dit verslagje, zijn de organisatoren
inmiddels weer zeer actief met het opruimen
van onze hal, waarvoor mijn hartelijke dank
(alsmede voor de gehele organisatie voor
deze afsluitavond).

Mirko Egbers

het laatste nieuws het eerst bij

WWW.LTTCDETOEKOMST.NL
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Als je lid bent van een zuurtjesclub maar dan
ook nog zuur bier moet drinken, dan is dat
beslist niet grappig!

Chris Wenneker

Als je niet tot tien kunt tellen maar in de
afdelingscompetitie tot elf moet tellen, is dat
nooit grappig!!!

Chris Wenneker

Een prijs een prijs geven, is nooit grappig.
Mirko Egbers

Een prijs afprijzen, is helemaal nooit grappig.
Mirko Egbers

De contra-expertise van je tegenstander ana-
lyseren met een contra-expertise, is nooit
grappig.

Marcel Snijder

Op vrijdagavond (tafel)tennissen met Tom, is
nooit grappig!!!

Remco Verwoert

Als je voor een eerste keer naar iemands
verjaardag gaat (een Toekomstlid), maar je
belt aan bij het verkeerde huisnummer en nie-
mand doet open, dan is dat nooit grappig!

Chris Wenneker

Een tafeltennis-clinic organiseren waar alleen
maar tafeltennisgekken op af komen, is nooit
grappig.

Marcel Snijder

Van een Snijder zeggen dat een opmerking
nooit hout snijdt, is nooit grappig.

Beelski

Dansen op een oranje-bal, is nooit grappig.
Mirko Egbers

Een service ontvangen met koek en koffie is
nooit grappig.

René Smets (Roggel)

Als je van boord wilt stappen met Wadvissen
en je valt tussen de wal en het schip, is dit
niet grappig (en bijzonder pijnlijk).

Chris Wenneker

Om een grote patat oorlog en 2 frikadellen
speciaal wedden dat je voor de najaars-
competitie 15 kg. af wilt vallen, is nooit grap-
pig!!

Mirko Egbers

Een Toekomstlid uitdagen niet op de Keidagen
op te komen dagen, is nooit grappig. (Begint
het al te dagen?)

Marcel Snijder

Twee 50+ers zitten aan de bar, hebben het
over de gezondheid etc. De een zegt tegen
de ander:Het wordt er niet beter op, alles gaat
steeds minder! Zegt de andere: Dat klopt
maar is één ding wat steeds meer wordt:
"Vergeten"!! Dat, is nooit grappig!!

Chris Wenneker

Een tafeltennistafel dekken, is nooit grappig.
Frans-Jan Holtmaat

Op de recreantentraining geeft de trainer aan:
Draaien!! Gaan er twee recreanten met de
rug naar de tafel staan. Dat, is nooit grap-
pig!!

Chris Wenneker

“Tafeltennis-nooit-grappigs”

De rubriek ‘tafeltennis-nooit-grappigs’ op de website heeft sinds de start al heel wat inzendin-
gen gehad. Hiervan is eerder al een selectie in het clubblad geplaatst en gezien de vele

inzendingen kan weer een selectie voor jullie worden opgenomen. Ik hoop dat jullie inspiratie
opdoen en meer inzendingen doen. Ik zou zeggen: schrijf ze op en doe ze in de copybus, of
zend ze in via de website (www.lttcdetoekomst.nl).
Veel plezier en blijf inzenden en als je dat nog niet hebt gedaan hoor ik gauw van je!

Marcel Snijder
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De puzzelhoek

De oplossing van de puzzel uit het rnummer was:  Kinderboerderijdieren.    Er zijn 7 inzendingen
ontvangen en de winnaar, na loting, is Sandra Bouck

Het thema van deze puzzel is: Nieuw seizoen

INLEVEREN UITERLIJK 5 OKTOBER IN DE COPYBUS!!!

Oplossing septembernummer :

Naam:

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

activiteiten
adverteerders
commissies
competitie
darttoernooi
feestavond
jeugdkamp
kaartavonden
kampioenschap
recreanten
senioren
tactics
toernooien
trainen
vrijwilliger
wedstrijden

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

Dit jaar gingen we naar Epe en we moes
ten toen het Komaspel doen. We moes-

ten blikgooien en ‘s avonds moesten we een
spel in het bos doen en de volgende dag gin-
gen we naar een soort speeltuin.

Dit jaar gingen we op kamp naar
Epe, “de Berghoeve”. Toen we daar aankwa-
men gingen we het Komaspel doen en daarna
blikken gooien. Eerst moesten we kegelen en
dat konden we niet zo goed (haha).Daarna
gingen we blikken gooien. Als laatste moes-
ten we met zoon pistooltje op een fles schie-
ten. Die pijltjes gingen die kanten op maar niet
tegen de flesjes. ‘s Avonds gingen we een
dierengeluidenspel doen dat was wel leuk
maar heel kort.

Zaterdag gingen we barbequen
dat was leuk. en zondag  gingen we even weg
en we gingen patat eten.

Coline, Laura en Christiaan

Zondagochtend  hadden we laat ontbeten.
Waarvoor dat nodig was weet ik ook niet. Ik
denk omdat we tussen de middag niet eten
ging. Maar ik hoorde van Patrick dat we
patat gingen eten en dat weet ik 100%
zeker want het heeft op het schema ge-
staan en ik heb het meerdere malen ge-
vraagd.
Velen hebben daarna gevoetbald op het
veld met stoelen als doelpalen, dus daar
heb ik goed gebruik van gemaakt tijdens het
maken van dit stukje. Ik denk dat ik nu dit
stukje maar ga inleveren omdat anders
Koma ongeduldig gaat worden omdat het
onderhand al 12.23 uur is.

Groeten van team 1
(Jochem, Marten en Jordey.

PS
Gaan we volgend jaar weer boogschieten?

(Foto  afsluitavond)
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De twee kanten van...

Deze maand was ik beetje laat met het inter-
vieuw.. en kon dus niet echt iemand vinden...
Toen kwam de interresante Arie Goossens
binnen....

Naam? ; Arie Goossens... nee kheb
 geen midden naam...

Woonplaats? ; Lochem...
Geboren in.... ; Delft.
Leeftijd? ; euhmz 13 jaar... ben bijna de tel kwijt.
Verliefd? ; neej!!!! ( intussen word ie zo rood als wat)
Een oogje op..... ; Gaat je geen zak aan!!!  ma der is wel iemand!!
Schoenmaat? ; eumhz... 42 staat erin...
Ik ben.... ; een beetje raar!!!
Speelklasse? ; ik ga denk ik 1 klasse hoger... dus 4e klasse..
Ik train... ; vanaf nu 1x per week..
Ik ben lid sinds... ; euhm.. 2 jaar bijna 3..
‘T leukst aan de club ; altijd gezellig!! behalve als er gerookt word..
‘T minst leuke? ; dat iedereen steeds zit te roken!! dat stinkt!!!
Ambities prive? ; hahahaha stinkend rijk worden!!!
Ambities tafeltennis? ; zoveel mogelijk bekers winnen!!
Beste prestaties ooit? ; een 10 op mijn rapport voor topografie!!
Grootste blunder ooit? ; euhmz een 1 voor informatica!!
Het eerste wat ik doe
als ik wakker word.. ; me aankleden!!   logisch
Voor ik ga slapen.. ; doe ik het licht uit...
Luister graag naar.. ; popuziek.. denk ik toch wel..
Niet om aan te horen ; klassiek!!
Het liefst eet ik.... ; poffertjes.
Niet te eten... ; spruitjes en witlof!!
Favoriete drinken? ; cola.
Niet te drinken? ; koffie!!
Huisdieren? ; een hond en twee katten thuis...
Vakantie werk? ; ik heb wel werk!! een krantenwijkje!!
Hobbies? ; tv kijken!!
Ik ging op tafeltennis
omdat.... ; ik van gym afging.. toen moest ik van mijn moeder ergens anders op.
Leukste film? ; ‘Orgasmo’!!!! echt leuke film... ( hele uitleg over wat er gebeurt in die

 film over orgasmes)
Favoriete speler? ; neej niet mijn broer Jos!! Marten Knot!! (Ernie!!)
Favoriete speelster? ; euhmz.. Annemiek.. (alsk jou weer noem is ook zow cliche)
Ik wens.... ; niet echt iets...
Wijze raad? ; STOP MET ROKEN!!!
Dit intervieuw was.. ; hilarisch!!

Auteur
Emmy Pater
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“Toekomst Moppers”

De blondjes en de brunettes houden een
wedstrijdje ijsvissen. De blondjes zitten

aan een kant van het meer en de brunettes
aan de andere. Terwijl de brunettes vis na vis
binnenhalen, vangen de blondjes niets en ze
sturen een spion naar de brunettes om ach-
ter hun geheim te komen. Even later komt
het blondje opgewonden terug en schreeuwt:
"Ik weet het, ik weet het!! Ze hebben een gat
in het ijs gemaakt!!"
Mail deze mop naar een vriend Wat vind jij
van deze mop?

Een chinees staat voor een sexshop,komt
er een kleuter voorbij. zegt die kleuter:

"Nu krijg je je ogen wel open hé?"
Mail deze mop naar een vriend Wat vind jij
van deze mop?

In een vliegtuig naar Montreal staat een
mooie blonde vrouw op en loopt van de

economy-class naar de business-class en
laat zich in een comfortable zetel zakken. Een
steward ziet dat en gaat op haar af, tikt haar
op de schouder en vraagt haar ticket. Na
deze te bestudeerd te hebben zegt hij tegen
de dame: sorry mevrouw, maar dit is de bu-
siness-class en u hebt een ticket voor de
economy-class. De blondine roept: Ik ben
blond, ik ben mooi, ik ga naar Montreal en ik
blijf ztiten! De steward meldt dit voorval in de
cockpit en de co-piloot gaat even poolshoogte
nemen. Hij zegt: Mevrouw, u heeft de steward
waarschijnlijk niet begrepen, maar dit is de
business-class en uw ticket is enkel geldig
voor de economy-class, dus u dient dit ge-
deelte van het toestel te verlaten. De blon-
dine roept: ik ben blond, ik ben mooi, ik ga
naar Montreal en ik blijf zitten! De co-piloot
meldt dit voorval aan de piloot, die zegt: wacht
maar even, ik ben getrouwd met een blon-
dine en ik spreek ook een woordje blonds.
Waarop hij zich naar de blondine begeeft en
iets in haar oor fluistert. Zonder slag of stoot
staat de blondine op en begeeft zich naar de
economy-class.
De steward en de co-piloot vragen hem hoe

hij dat in godsnaam geflikt heeft. Simpel zegt
de piloot, ik heb tegen haar gezegd dat de
business-class niet naar Montreal gaat.

Een dom blondje is bezig met bevallen en
op het moment dat het hoofdje van haar

baby te voorschijn komt, ziet de vroedvrouw
dat de baby kroeshaar heeft. De vroedvrouw
vraagt aan het blondje: "Heb je het met een
neger gedaan?"
"Dat klopt, maar dat was maar één keer,"
antwoordt het domme blondje.
"Ja ja, maar één keer is genoeg!" zegt de
vroedvrouw. Even later komt ook het rompje
te voorschijn, dat helemaal geel blijkt. De
vroedvrouw kijkt het blondje aan en vraagt:
"Heb je het ook met een Chinees gedaan?"
"Dat klopt, maar dat was ook maar één keer,"
antwoordt het domme blondje.
"Ja ja, maar één keer is genoeg!" zegt de
vroedvrouw weer. Als de beentjes eruit ko-
men, ziet de vroedvrouw dat deze rood zijn:
"Heb je het ook nog met een Indiaan gedaan?"
"Dat klopt, maar dat was ook maar één keer."
antwoordt het domme blondje.
"Ja ja, maar één keer is genoeg!" stelt de
vroedvrouw.
Als de baby helemaal ter wereld gekomen is,
tilt de vroedvrouw het babytje aan zijn been-
tjes op en geeft het een klap op zijn kont.
Natuurlijk begint het kleintje te huilen. Waarop
het domme blondje opgelucht reageert met:
"Pffffff, ik was al bang dat hij ging blaffen!"

Wanneer heeft een dom blondje 2 her
sencellen ?

Als ze zwanger is!

Wie zijn dommer, Domme Blondjes of
Belgen?

 Domme Blondjes zijn dommer.
Belgen zijn dommer.
Domme Blondjes en Belgen zijn even dom.

Redactie
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Peter is in China geboren in de provincie Chekiang. Toen hij tien jaar was kwam hij met zijn
ouders en broertje naar Nederland. Ze gingen in Leiden wonen waar zijn vader als kok werkte in
een Chinees restaurant. Ze hebben maar drie maanden in Leiden gewoond want ze verhuisden
toen naar Hardenberg. Zijn vader begon daar toen een eigen zaak.
Bij zijn vader heeft hij de eerste beginselen van het vak geleerd. Daarna werkte Peter als stagiair
twee jaar in een Chinees Indisch restaurant in Meppel. Vervolgens keerde hij terug in het restau-
rant van zijn vader die inmiddels een andere zaak in Dedemsvaart had gekocht om daar nog
meer kneepjes van het vak te leren.
Ook ging hij daarna nog terug naar China. In een restaurant waar Peter toen kok was liep ook een
zeer aardige serveerster rond. Zij heette Sülang en zij en Peter vonden elkaar wel heel erg aardig
en zijn toen met elkaar getrouwd.

Eienaar :Peter Pan
Naam  bedrijf:Chun Lin

Lochemseweg  35
Barchem

0573-255525

Dus kwam Peter met Sülang weer terug in Nederland om een eigen zaak op te gaan zetten in
Elburg. Dat was in de Smeestraat 9. Het was een vrij exclusief restaurant dat na enige tijd erg
goed begon te lopen met veel klandizie. Na twee jaar namen ze het chauffeurscafe de Poppe
over in Nijverdal. Daar werd vervolgens een Oriëntaals restaurant van gemaakt “De Gouden
Riksja”. Dit restaurant viel ook bij de Nijverdallers goed in de smaak en zij wisten de weg naar hun
restaurant snel te vinden.
Het is al weer acht jaar geleden dat ze hun kookkunsten zijn gaan vertonen in Barchem in het
restaurant Chun Lin. En ook daar gaan de zaken goed. Ik denk dat de meeste leden van tafel-
tennisvereniging de Toekomst er al wel eens hebben gegeten. Is dit nog niet het geval, “ga”, want
het is er uitstekend vertoeven. Je bent er echt een avondje uit.
Peter vertelde ook dat Jan Wissink bij hem kwam voor de tafeltennissport en uiteraard ook voor
de sponsering. Helaas heeft Peter zelf te weinig tijd om te spelen, maar hij wil wel lid blijven. Ook
wil hij  ALTC blijven sponseren. Hij spreekt zijn hoogachting uit voor Jan Wissink. Een man met
zo veel hart voor de vereniging kan hij veel bewondering voor hebben. Hij houdt daar wel van.

Auteur Ria Albers

 Een adverteerder in de schijnwerper.
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Volgende maand verwacht...

n Verslag van trainingskamp 1e team?

n Verslag toernooi Oostende 1e team?

n De eerste tussenstanden?

n Verslag onderlinge wedstrijden?

n Betere resultaten na intensieve trainingen?

n Wellicht staat uw stukje in het volgende clubblad?

Versprekingen

Dat is er met de paplepel ingeslagen. Dat is niet tegen Dobermannsoren gezegd.

Ik ben er helemaal infuus van. Hij kreeg een staande ovulatie.

Dan sta je mooi voor Jan met de korte lul. Laten we geen oude vissen uit de sloot halen.

Kut maar krachtig. Ik erger me kostelijk.

Ik sta helemaal triplex. De aandeelhouder wint.

Laten we met een schone luier beginnen. Dat is vechten tegen de bierkraan.

Het escaleert helemaal uit de hand. Je brengt me helemaal van mijn abrikoos.

Nou, dat doe je niet verdienstelijk. Het is het één of het twee.

Pak je borst maar vast. Dat legt geen doden aan de zeik.

Iemand dood maken met een blije mus. Je moet een gegeven paard niet in de bek zei-
ken.

Je kon een speld in een hooiberg horen valllen.Je bent nog niet zo'n kleine stommerik.
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