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Gegevens

Winterschoenen?

Sneeuwruimer?

Kerstboom?

Kaarsen?

Leuke video?

Informeer eerst bij onze
adverteerders!

De redactie wil in de laatste Mepper van
dit jaar terugblikken en vooruit zien. Te-

rugblikken naar de afsluiting van het jubileum-
jaar doe ik met genoegen.

Onze vereniging heeft in dat jaar veel hoog-
tepunten mogen beleven. De opening van de
nieuwe hal was daarbij een hoogtepunt.
Sportief gezien mogen we ook tevreden zijn.
Het eerste team heeft zich weer weten te
handhaven, ook als was het erg spannend.
Het ledental is iets afgenomen.

Het aantal te drukken Meppers is in een jaar
tijd met een aantal procenten gedaald. Dat is
spijtig. De redactie hoopt dan ook dat in het
komende jaar de aantallen weer gaan stijgen
en dat we sportief gezien ook op het zelfde
niveau mee kunnen blijven draaien.

Het aantal medewerkers aan de Mepper is
toegenomen. Karin en Ria zijn toegetreden
tot het gilde als versterking.

Ria moet voorlopig een stap terug doen. Ze
schrijft over haar huidige situatie in deze Mep-
per. Vanaf hier wens ik Ria een spoedig her-
stel en hoop haar spoedigweer terug te zien.
De redactie is ook aanwezig geweest bij de
jaarvergadering en heeft daarvan een eigen
verslag gemaakt.

Er is 1 ding wel erg duidelijk en dat is dat het
allemaal veel kost. Het wordt een
contibutieverhoging en we moeten aan het
sparen voor een opknapbeurt van een aantal
zaken.

Het roken staat weer centraal onder de aan-
dacht. Meer en minder scherpe stellingen
worden uitgesproken. Een algemeen onder-
zoek in de vereniging zal als leidraad voor het
bestuur gaan gelden.

 We zullen hopen dat het allemaal weer goed
zal gaan en de redactie wenst u verder pret-
tige Kerstdagen en een voorspoedig 2004.
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De kaars van het oude jaar is nog niet he
lemaal opgebrand, maar toch zien wij

het pitje voor het nieuwe jaar al gloeien. Wij
hopen dat het een prachtige vlam mag wor-
den. Met deze beeldspraak, doel ik natuurlijk
op de naderende feestdagen.
Wij hopen, dat deze voor u allen bijzonder
gezellig mogen worden en dat het nieuwe jaar
veel gezondheid,sportiviteit en zelfwerkzaam-
heid mag brengen en geven.
Met een persoonlijk handdruk willen wij  deze
wensen graag bekrachtigen, op onze
Nieuwjaarsreceptie van 2 januari a.s. om
20.00 uur in onze hal, waarvoor jullie allemaal
uitgenodigd zijn. Deze avond wordt muzikaal
omlijst door Harald Haverkorn.

Enquete
In het nieuwe jaar willen wij u vragen, mee te
werken aan de enquete, die de vlam van de
sigaret wel of niet moet doven.
Bij alle jeugdevenementen, competitie en toer-
nooien, mag de sigaret in de hal niet meer
aangestoken worden, dat wordt verboden.

De vloer van de hal moet gelakt, kijk even of
jou naam al op de lijst staat, waarop jij je hulp
aanbiedt.

Voor alle duidelijkheid willen wij nog eens
stellen, dat een lidmaatschap van onze club
pas na een jaar beeindigd kan worden. Een
lidmaatschap loopt van 1 augustus tot  en
met 31 juli van het daarop volgende jaar.
Opzegging moet schriftelijk gedaan worden
en wel een maand van te voren dus voor 1
juli. Als je voor 2004 je lidmaatschap had
willen beeindigen, dan had dit dus ingediend
moeten worden 1 juli 2003. De gene die dit
niet gedaan hebben blijven lid tot 31 juli
2004. (zie artikel 9 van het huishoudelijk
reglement). Zij die te laat waren voor dit
jaar, maar het al wel schriftelijk hebben
ingediend, worden per 1 augustus het
komende jaar uitgeschreven, tot die datum
zullen zij lid blijven en zijn de club nog
contributie verschuldigd.      (Claske)

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



december2003Toekomst Meppers

3

Agenda

Decenber 2003

Vrrijdag 19 december KERSTKAARTEN (Jokeren & Klaverjassen) Aanvang 20.00
uur

Zaterdag 20 december 1/8 Finales Nationale Jeugd Meerkampen
Za/Zo 20-21 december Evenement voor A-licentiehouders.
Maandag 29 december SCHOLIEREN TAFELTENNIS TOERNOOI De Toekomst

aanvang 9.00 uur

Januari 2004

Vrijdag 2  januari NIEUWJAARSRECEPTIE DE TOEKOMST 20.00 uur
Zaterdag 3  januari Europa Cup 1 Kwartfinales vrouwen 2e wedstrijd

DOV Klaver Lelie-ASKO Erdgas Froschberg Linz
Sporthal Zuid, Heerhugowaard. Aanvang 16.00 uur

Za/Zo 3-4  januari Heren Top 12 District oost. TTV Wijhe, Tafeltenniscentrum
 Lt. Andersonstraat  3a ,Wijhe 0570-521998. Deelname op i
nvitatie

Dinsdag 6 januari BESTUURSVERGADERING LTTC DE TOEKOMST 19.30
uur

Vrijdag 09 januari CLUBKAMPIOENSCHAPPEN Senioren (1e avond)
Za/Zo 10/11 januari Europese Vrouwenleague-Challenge Division in Bosnie-

Herzegovina  met o.a. Nederland
Zaterdag 10 januari Hans Nordbeck Veteranentoernooi, TTV. Harderwijk, Gym

zaal, Vondellaan 26-28, 3842 EH Harderwijk tel. 0341-424090
9.30 uur – 17.00 uur

Zaterdag 10 januari Twentse Top Tien. TTV. Effekt ’74. Sportzaal ‘t Noordbroek
Marjoleinlaan 43, 7640 AB Wierden. Tel. 0546-574085

Za-Zo 10/11 januari CLUBKAMPIOENSCHAPPEN LTTC.de Toekomst jeugd &
senioren o.v.b.???

Maandag 13 januari Nederland – Rusland Kwalificatiewedstrijd EK 2005
Vrijdag 16 januari CLUBKAMPIOENSCHAPPEN Senioren (2e avond)
Zaterdag 17 januari 1e ronde Voorjaarscompetitie Landelijk jeugd/senioren
Zaterdag 17 januari Regiokampioenschappen IJsselstreek jeugd
Zondag 18 januari Regiokampioenschappen IJsselstreek senioren
Vrijdag 23 januari CLUBKAMPIOENSCHAPPEN Senioren (3e avond)
Zaterdag 24 januari CLUBKAMPIOENSCHAPPEN Jeugd
Zaterdag 24 januari 2e ronde Voorjaarscompetitie Landelijk jeugd/senioren
Zaterdag 31 januari 3e ronde Voorjaarscompetitie Landelijk jeugd/senioren

Februari 2004

Zondag 1 februari Voorrondes Natinale C-Meerkampen Senioren
Info: Max van Lieshout tel. 040-2857490

Dinsdag 3 februari BESTUURSVERGADERING LTTC DE TOEKOMST 19.30
uur

Zaterdag  7 februari 4e ronde Voorjaarscompetitie Landelijk jeugd/senioren
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Agenda

Za/Zo 7/8 februari Europa Top 12 Toernooi, Frankfurt am Main
Zondag 8 februari Nederlandse Kampioenschappen B & C senioren

Dames & Heren TTV’s Helden & Panningen, Sporthal
Piushof, Piushof 137 (verder op pagina 5)

Zaterdag 14 februari 4e C jeugdranglijsttoernooi
Zondag 15 februari 3e B jeugdranglijsttoernooi.
Zaterdag 28 februari 5e ronde Voorjaarscompetitie Landelijk jeugd/senioren
Zondag 29 februari ¼ finales Nationale Jeugdmeerkampen

Info: Joost Schoenmakers tel. 0165-561261

Maart 2004

Dinsdag 1 maart BESTUURSVERGADERING LTTC DE TOEKOMST 19.30
uur

Di/Zo 1-7 maart 47e Wereldkampioenschap Landenteams in Doha, Quatar
Zaterdag 6 maart 6e ronde Voorjaarscompetitie Landelijk  jeugd/senioren
Zondag 7 maart Kwartfinales Nationale C-Meerkampen Senioren

Info: Max van Lieshout tel. 040 - 2857490
Zaterdag 13 maart 7e ronde Voorjaarscompetitie Landelijk jeugd/senioren
Zondag 14 maart 2e A-jeugdranglijsttoernooi
Zaterdag 20 maart 8e ronde Voorjaarscompetitie Landelijk jeugd/senioren
Za/Zo 27/28 maart Nederlands kampioenschap A-licenties

Sporthal De Varenbeuk, Hei Canisborghweg  19. 6414 NL
Heerlen.Tel. 045-5214121 Organisatie: Furst Kantoors/
Heerlen

April 2004

Vrij/Za/Zo 2,3,4 april Open Sloveense Jeugdkampioenschappen
Zaterdag 3 april 9e ronde Voorjaarscompetitie Landelijk jeugd/senioren

Europees Dubbelspel Kwalificatie Toernooi in Duitsland
Zondag 4
april Halve Finales Nationale Jeugdmeerkampen

Info: Joost Schoenmakers tel. 0165-561261
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Heuksken van Hendrik Jan

Wie goat effen terugge in de tied.
Zundagmeddag iets veur twee uur.  De

kantine zit bastens vol volk en ok in de hal
heb zich  tientallen mensen verzameld.
De titanenstrijd tussen de Toekomst en Toren-
stad uut Zutphen steet op ut punt van begin-
nen.
Spelers en trainers dribbellen nerveus hen en
weer.  De spanning is te snieden.
Dan mot er begonnen worden. Gert Kobus
mot ut spits afbieten tegen Herm Aalders.
Aalders was neet opgewassen tegen ut dy-
namische spel van Kobus. Noa een stief
kwarteertje sloag de Toekomstman de beslis-
sende bal genadeloos langs een vertwiefelde
Zutphenaar.  1 - 0

Hiernoa mos Remy Beelen de arena betre-
den tegen Martin Brinkhof.
Ut zol een partieje word'n   met een
thrillerachtig verloop, woar zelfs Alfred
Hitchcock ut scenario neet veur had kunnen
schrieven.
Prachtige punten en af en too een misser
brachten ut publiek in extase.  In de viefde
game wist Beelen toch an ut langste ende te
trekken.  Met 12 - 10 bracht e de 2 - 0 stand
op ut scorebord.

Ron van Spanje was de derde man. He mos
ut opnemmen tegen Jurgen Pastoors.
Bie ons al een betjen bekend umdat al een
tied onder Wiljo Leermakers hier in de hal hef
e traint.
Ut ging ontzettend snel en as Van Spanje zien
vaste gewoontes achterweege had e loaten
was e helemoal snel kloar e wes.  Um doar
effen op terugge te kommen op die vaste
gewoontes.
He pakt altied noar zes punten de handdook,
mor ut mooiste is dat gevoetvriej met zien
eigen veute.
Altied schuf e de ene schoen oaver de an-
dere, waarschienluk um ut oppervlak weer
dreuge te maken. He hef de schoene an de
boavenkante dan ok eerder versletten as an
de onderkante. 3 - 0.

Toen mos der e dubbelt worden.
Een zekerheidje dachten te Toekomst-sup-
porters.
De laatste kans dacht de Torenstad-clan.
Van Spanje en Beelen mossen ut afleggen
tegen Pastoors en Brinkhof. En eerluk is eer-
luk
De  Zutpenaren  brachten de spanning in de
wedstried terug deur onverwacht eenvoudig
van de Toekomstmannen te winnen.  3 - 1.

Een siddering ging deur de zaal en de mees-
ten konden de pauze good gebruken.
Een paar biertjes later zagen de meesten de
toekomst toch weer zunnig in en gingen in
opperbeste stemming de zaal weer in.
Gert Kobus zol de wedstried effen af maken
en dan kon de bierkrane helemoale los e zet
word'n.
Hoe anders zol ut goan. Kobus leet zich inti-
mideren deur de sluwe Brinkhof en droop
geirriteerd af.
Wat gejoel en geproat, woar de scheidsrech-
ters ten onrechte geen let veur  (durfden) te
geven  brachten um an ut wankelen.
He wist nog wal een game te winnen mor dat
was bie lange noa neet genog.
Tafeltennis blif een concentratiesport. 3 - 2

De Torenstadsupporters kregen alweer wat
proatjes en dachten toch nog met een over-
winning de bus in te kunnen stappen. Ron
van Spanje boorden die illusie snel de grond
in deur Aalders in alweer een spannende pot
de baas te blieven. De champagneflessen
konden ontkurkt word'n. 4 - 2

Remy Beelen mos veur de eer tegen Jurgen
Pastoors de competitie een waardig slot ge-
ven. He deed dat met verve en won met 3 - 2.
Eindstand  5  -  2  veur de TOEKOMST
PROFICIAT VAN H.J.  Ik heb der van geno-
ten.

Zie verder op blz, 9  onderaan
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Wist u dat...

Gerda Sprukkelhorst het eerste de wist u datjes leest wanneer de meppers door de
 brievenbus word gegooid. Er nu ook iets over haar te schrijven valt omdat ze laatst wat
meer licht in de hal aan wou doen en toen zo waar niet het licht aan deed maar de kachel uit
deed. Ben Jansen er aan te pas moest komen om weer voor voldoende warmte in de hal te
zorgen.

Bep naar de ledenvergadering wou maar geen oppas kon krijgen omdat Toos deze
ingepikt had, Toos toen maar alleen naar de vergadering moest, dus het was die avond  Toos
van Bep en Toos maar dan zonder Bep.

Er nog even na gepraat werd over de grote Geurman en er dan de geuriste verhalen van
verschillende huisgenoten los komen en we dan heeeeeel  blij mogen zijn dat deze verhalen
niet letterlijk in geuren en kleuren worden verteld.

De moeder van Alwin van oude binnenbanden van de fiets hele mooie tasjes maakt, waar ze
dan een plant inzet, deze kosten 3 Euro en de opbrengst is bestemd voor de ballonvaart die
Alwin graag in een speciale luchtballon wil gaan maken.

Bep en Toos, Sinterklaas hebben geholpen met inkopen doen, er voor iedereen een choco-
lade letter gezocht werd, er ook regelmatig een letter op de grond viel, Bep toen Toos
gerustelde dat de mensen ze toch niet heel op kunnen eten.

Bep en Toos ook nog even bij Hermien Kleinsman bij de Kassei op bezoek zijn geweest, ze
daar gezien hebben dat ze daar erg mooie dingen maken.

TOT DE VOLGENDE MAAND !!!

GROETJES VAN BEP EN TOOS.

•

•

•

•

•

•

Wie mossen zelf den vriedagoavund nog speulen tegen Holten.Wie stonden boavenan
met 51 punten Futura had der 49 net zo as Holten. Onderling waren wiele van beiden

de besten  Wie mossen noawie menen 4 punten halen um kampioen te word'n. Ut was te
doene dachten wiele van te veurten. Hoe anders zol de wedstried verlopen. Zowel H.J. as
Joop, mor ok Reint  verloren de wedstried in vief games, en toen ok ut dubbel verloren ging
was de strijd in principe al gestreden. Met 8 - 2 kregen wiele an de bokse , en dat meug ie
rustig een deceptie neumen. Volgend joar weer in de derde klasse, woar wie ongetwiefeld
weer um de hoogste plaatsen met goat doan Ut vervelenste was dat zowel Henk Brinkerink
as ondergetekende noar de Brug heb gebeld veur de laatste uutslag van De Brug tegen
concurrent Futura Ut was tussen die twee 6 - 4 eword'n  zeiden ze deur de telefoon.  Ze
wissen alleen neet veur wie. As ie dan dinsdags op internet kiekt en ut blik 7 - 3 te wezen, dan
veul ie oe toch mooi in de zeik e zet. Mensen van de Brug bedankt. Achteraf bun ik blij dat
Holten met 8 - 2 e wonnen  hef zodat die verkeerd deurgegeven uutslag neet meer van
belang was. Holten 3 gefeliciteerd vanaf disse plaastse en veulle succes in de tweede klasse.

De groeten van H.J uut Reurle
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Bennie Wijnhoud Bokaal

Dit jaar werd voor de 6e keer de BW bokaal gespeeld. Voor dit evenement hebben zich 30
personen opgegeven, zodat de organisatie 5 poules heeft gemaakt van elk 6 personen.

Waarin zij zich konden kwalificeren voor de 2e avond, de finale avond. De op zet van de wed-
strijden was: Er werden 3 games gespeeld en voor elke game kreeg men een punt, zodat alle
punten mee telde in de einduitslag. De uitslag van de kwalificatieronde is.

Poule 1 Poule 2

Mirko Egbers 15 punten Frans Snijder 13 punten
Jaap Koert   9 Harry  Albers 10
Bart Fleming   9 Jaqueline Vos   9
Henk Harmsen   7 Mario Vruggink   8
Linda van der Molen   5 Wim Klein Wassink   4
Claske Harmsen   0 Coos Jansen   0

 Poule 3 Poule 4
Henk Franssen  13 punten Fred Moespot                    12 punten
Arie Pater  13 Jan Wissink          11
Bep Geverink    8 Henk Brinkerink          10
Henk Sloesrawij    5 Wim Brinkerink   9
Chris Wenneker    5 Wilco Brunsveld   3
Bennie Bannink    0 Geert Zeelte   0

Poule 5
Lienke Freriks 13 punten
Albert Enterman 11
Ben Wenneker   9
Joop Stokvisch   9
Dirkje Moespot   3
Bert Jansen   0

De plaatsing van de finalepoule was afhankelijk van de behaalde punten in de kwalificatieronde.
Mirko, Frans, Fred en Henk Franssen deden buiten mededinging mee, zij vormde een eigen
poule. De uiteindelijk uitslag is geworden:

Kampioenspoule

1          ARIE PATER                      10 punten             Winnaar Bennie Wijnhoud bokaal
2          Harry Albers     6
3          Albert Enterman     6
4          Jan Wissink     5
5          Lienke Freriks     3
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Bennie Wijnhoud Bokaal

Poule 2 Poule 3

6          Bart Fleming 9 punten 11       Joop Stokvisch 8 punten
7         Ben Wenneker      6 12      Wim Brinkerink 6
8         Jaqueline Vos      6 13       Bep Geverink 4
9         Henk Brinkerink 5 14  Henk Harmsen 0
10       Jaap Koert      4 15   Mario Vruggink 0

 Poule 4 Poule 5

16       Chris Wenneker 10 punten 21       Dirkje Moespot  9  punten
17      Wim Klein Wassink   8 22      Bennie Bannink  7
18       Linda van der Molen   6 23       Bert Jansen  7
19       Henk Sloesarwij   4 24      Claske Harmsen           4
20      Wilco Brunsveld   2 25       Geert Zeelte  3

Geert Zeelte winnaar poedel aanmoedigingsprijs

 poule A

1 Mirko Egbers 10 punten
2 Ferdinand van Hilst   8
3 Frans Snijder   8
4 Fred Moespot   2
5 Henk Franssen   2

 Arie Pater is de verdiende winnaar geworden van de Bennie Wijnhoud Bokaal. Hij heeft de
bokaal uit handen van Bennie Wijnhoud mogen ontvangen. Daarnaast hebben alle poulewinnaars
ook een prijsje mogen ontvangen. Ook Geert heeft een prijsje gekregen, de zogenaamde poe-
del aanmoedigingsprijs.

Dit 6e toernooi is een zeer geslaagd toernooi geworden met veel deelnemers. De deelnemers
mogen zichzelf complimenteren voor een zeer geslaagd toernooi, dat weer voor herhaling vat-
baar is.

Tevens wil ik de sponser van de prijzen en de barmensen van harte bedanken voor hun inzet.
En in het bijzonder Bennie Wijnhoud voor het beschikbaar stellen van zijn naam voor dit
geslaagd toernooi.

Namens de recreantencommissie,
Henk Franssen
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Hier even een berichtje vanuit Laren. Al
lereerst wil ik de woensdagavondgroep

bedanken voor de cadeaubon die ik van jullie
heb ontvangen. Het is fijn te weten dat jullie
met mij meeleven in deze voor mij toch wel
zware tijd.
Ik weet niet of iemand op dit verhaal zit te
wachten maar voor diegene die het wil lezen,
die kan het dan lezen. Voor diegene die het
niet wil lezen, moet het maar overslaan.
Omdat ik niet weet of een ieder precies weet
wat er met mij aan de hand is, wil ik dat toch
nog even kort uitleggen.
Ieder mens heeft 2 nieren en als die goed
werken, dan kun je goed je bloed filteren en
je vocht kwijt uit het lichaam. Mijn eigen nie-
ren werden al ziek in het 6de levensjaar.
Dat betekende dat ik aan de nierdialyse
moest. Mijn vocht moest door de kunstnier
ofwel de nierdialysemachine worden onttrok-
ken en mijn bloed door de kunstnier worden
gefilterd.
Na 3 jaar 3x per week 7 uur aan de kunstnier
te hebben gedialyseerd ben ik op mijn 9de
voor het eerst (1979) getransplanteerd ofwel
heb ik een donornier gekregen. Deze heeft
gewerkt tot 1987. Daarna heb ik weer 3 jaar
gedialyseerd 3x per week. In 1990 kwam de
2de donornier voor mij.
En op dit moment speelt het verhaal voor de
3de keer van voor af aan. Mijn 2de donornier
werkt nog maar zo minimaal dat ik weer op
het punt sta voor nierfunctievervangende be-
handeling ofwel dialyse. Nu kan dit normaal
gesproken op 2 manieren via de bloedbaan
3x per week aan de kunstnier in het zieken-
huis of iedere dag 4x via het buikvlies thuis.
Echter heb ik vele operaties gehad door mijn
verleden en liggen beide methodes van
dialyse niet zo simpel als ik ze hier op papier
zet. Mijn mogelijkheden zijn namelijk in het
verleden al aardig verbruikt. Nu heb je 1 van
beide vormen nodig om te overleven als de
donornier werkelijk stopt met werken. Wij
gaan beginnen met ofwel via de bloedbaan
te proberen en als dit niet lukt uit te wijken
naar het buikvlies of andersom. Daar zijn nog

enige twijfels over. De kans van slagen is bij
beide afwachten i.v.m met de vele buik- en
vaatoperaties in het verleden. Mocht beide
methodes niet lukken dan zijn er wel tijdelijke
oplossingen mogelijk voor de bloedbaan-
methode via de hals of de borstkas.
Door het bovenstaande verhaal kun je, je voor-
stellen dat dialyseren problemen kan geven.
Daarom gaan we ook al de weg in voor een
3de niertransplantatie ofwel een 3de donor-
nier.
Dit zou voor mij in de toekomst de langste en
beste manier van overleven zijn. Ook hier
zullen weer veel onderzoeken aan vooraf
gaan. Deze worden zowel in Deventer als in
het Academisch Ziekenhuis in Groningen ver-
richt. Ook moet natuurlijk gekeken worden
naast weefseltyperingen en algemene licha-
melijke gezondheid of ik veel antistoffen bij
mij heb van de huidige donornier. Technisch
moet het natuurlijk ook mogelijk zijn.
Wat ik er op dit moment van merk dat mijn
donornier uit 1990 niet zo goed meer werkt is
dat ik: veel moe en uitgeput ben door bloed-
armoede, vaak misselijk ben en rusteloze
benen heb door afvalstoffen in het bloed.
Soms heb ik weinig zin in eten en mijn ge-
wrichten laten mij weer steeds meer in de
steek. Ook heb ik al weer vaker last van vocht-
ophoping.

Ah fijn, er komt heel veel bij kijken, om mijn
leven voor de toekomst proberen zeker te
stellen.Want zeker is het leven natuurlijk voor
niemand. Niemand weet wat er vandaag of
morgen met jezelf gebeurd. Maar toch moest
ik dit even aan jullie kwijt. Omdat ik van jullie
allen heel veel medeleven en begrip ontvan-
gen heb en nog steeds ontvang. Daarom vind
ik het prettig voor diegene die het graag we-
ten wil, het ook weten mag wat er precies
aan de hand is. Iedereen nogmaals bedankt
en hopelijk tot gauw.

Ria Scheggetman

Bedankt woensdagavondspelers
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Versprekingen en onderzoek

Effectieve onkunde

Ik stond aan de tafel te hakken
Ze riepen, je staat er niets van te bakken

De punten kwamen er toch wel
Gestadig, maar niet snel

Ik had hem op het einde mooi te pakken.

Schuiven is mijn liefste spel
Tot wanhoop van een ander dat wel

Alle ballen vliegen in het net
Ik kan er wel om lachen, dikke pret
Na de winst sloot ik af met een yel

Vlgones een oznrdeeok op een Eglnese uvinretsiet mkaat het neit uit
in  wlkee vloogdre de ltteers in een wrood saatn, het einge wat blegnaijrk

 is is dat de eretse en de ltaatse ltteer op de jiutse patals saatn.

De rset  van de  ltteers mgoen wllikueirg gpletaast wdoren en je knut
vrelvogens gwoeon  lzeen wat er saatt. Dit kmot odmat we neit ekle ltteer
op zcih lzeen  maar het wrood als gheeel.

 Mijn antwoord was:

Oh ja? Htenoatedrerielgsntnsoteotltentetnonteotnstlinten. Wat staat hier
dan? Wel oplossen in normaal leestempo a.u.b.

Auteur Sandra
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Jan en Iet 40 jaar getrouwd 1

Woensdagavond 29 oktober jl. vergaderde niet alleen het bestuur van LTTC, maar was het
ook ongewoon druk in de hal. Een groter aantal leden dan gewoonlijk van de recreanten

en van ALTC was aanwezig. Er stonden een aantal versierde stoelen in het midden, er leek dus
iets aan de hand te zijn.

Jawel. Jan en Iet hadden het de week er voor al aangekondigd dat ze de viering van hun veertig
jarig huwelijk niet helemaal stil wilden houden. Er zou worden getrakteerd en dat was niet tegen
dovemansoren gezegd.

Het duurde echter wel even voor het echtpaar Iet en Jan kompleet waren. Jan moest zijn sessie
met het bestuur eerst afronden. Dat was erg belangrijk, gezien de jaarvergadering dichtbij is en
Jan en Iet  weer eens lekker op vakantie willen.
Een soort ….ste huwelijksreis. Jan en Iet zullen daarom tijdens de jaarvergadering niet aanwe-
zig zijn maar in zonniger oorden verblijven. Het is hun van harte gegund en we hopen dat ze er
met volle teugen van mogen genieten.

Toen Jan, na een ernstige waarschuwing, uiteindelijk uit de vergadering kwam kon het echtpaar
worden gehuldigd.
Vele felicitaties konden in ontvangst worden genomen. Chris W. bood een bos bloemen, een
paar lekkere flessen en een bon aan en  hield een kleine speech.  Jan en Iet bedankten ieder
apart allen voor de aandacht die aan hun huwelijk werd besteed.
 Met name Iet legde strijdbaar uit, welke waarde moest worden ontleend aan de vetleren me-
daille die ze van Jan had gekregen.

De eerste prijs voor veertigjarige trouwe dienst behoefde enige uitleg en dat deed Iet op meer
dan deskundige wijze. Uiteraard was een en ander komisch bedoeld, maar moest wel even
worden rechtgezet.
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Jan en Iet 40 jaar getrouwd 2

Met Chris Schuiling achter de pannen, kwamen lekkere broodjes beenham tot stand,
 die konden worden versierd met een lekker sausje. Iedereen liet het zich goed smaken en de
meesten kwamen voor de tweede keer niet vergeefs om nog zo’n lekker broodje. Al met al is het
een leuk feestje geworden waar Jan en Iet tevreden naar terug kunnen kijken.

De redactie wenst het bruidspaar een fijne vakantie toe en hoopt dat ze gezond terug zullen
komen om voortzetting te geven aan het vieren van deze voor hun zo belangrijke gebeurtenis.

De redactie

ik

Bedankje

Bij deze wil ik u bedanken voor de prachtige bos
bloemen die ik van jullie mocht ontvangen, jongst-
leden augustus, tijdens mijn ziekenhuisperiode en
herstel thuis.

Hartelijke groeten,
Hetty Steg
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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 (eindredactie) 0573-256867
M. Enterman (puzzel) 0573-258264
K. Bergsma (redactie) 0573-280344
F. Snijder (corrector) 0573-254961
C. Wenneker (agenda) 0573-256260
R. Scheggetman (redactie)          0573-402408

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
(claske-harmsen@planet.nl)
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:
A. 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:

Januari 2004
J.W. Wissink 04-01
R.J. Mourik,van 04-01
R.B. Jorritsma 06-01
H. Ruiter 08-01
J.B. Vos 08-01
G. Zeelte 11-01
P. Oort 14-01
M. Krikke 19-01
M. Vermeulen 23-01
B. Geverink-Beumer 27-01
J.B.H. Schoolderman 27-01
B.W. Klein Wassink 29-01

Februari 2004
A. Lankhof 03-02
H. Wevers 03-02
J Zonneveld 07-02
J. Veldmaat 06-02
J.J. Hoekzema 09-02
L. Ebskamp 11-02
F. Hilst,van 13-02
H. Holtslag 15-02
M. Vruggink 15-02
G.W. Brinkerink 17-02
G. Wissink-Tellinga 20-02
J.L. Lamers 21-02
D. Niesink 21-02
A. Jonge,de 26-02

Jeugd:

Januari 2004
B. Bosch 03-01
M. Ebskamp 07-01
P.A.J. Beening 22-01

Februari 2004
Geen

Nieuwe leden:
Reeds lang ingeburgerd in onze club, maar
nu lid per 01-01-2004
Gerrie Vels- Welbergen
(geboren 08-09-1952)
Dillenburg 100
7242 BD Lochem
Tel: 0573-257963

Nieuw lid: Jazz(1 november)
Ida de Groot(geboren 29-08-1955)
Hammarskjoldweg 31
7242 HV Lochem
0573-255369

Yvonne Beening
(geboren 01-06-1960)
Rosmolenstraat 26
7241 VR Lochem
Tel; 0573-442296

Nieuw lid ALTC
Per 1 november
Erik Bos (geboren 16-06-1961)
Meijerinkstraat 12
7211 AE Eefde
Tel: 0575-595237

Nieuw jeugdlid;
Peter Beening(geboren 22-01-1996)
Rosmolenstraat 26
7241VR Lochem
Tel; 0573-44:

Nieuw adres;

Mark Willems en Maaike Krikke
Wonen nu;
Barchemseweg 74 7241 JG Lochem

Erwin Stegeman woont nu:
Achterstraat 43
7241 AV Lochem
0573-280824
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Het barrooster

De sleutel van de hal is af te halen bij:
Jan Bouwmeester, Stalkaars 8
Linda Spruit’ Graaf Hendriklaan 9
of bij  Harry Albers, Kopermolenring 22 (Harry Albersm.m.v. Jan Bouwmeester)

Barrooster trainingsgroep  2004.

Di.   6   jan. M. Egbers. Di.     13    jan.       R. Verwoert.
Di. 20   jan. J. Schoolderman. Di.     27    jan.      P. v.d. Weerthof.
Di.   3   feb. S. Bouck. Di.     10   feb.      Bram  Ebskamp.
Di. 17   feb. M. Fleming. Di.     24    feb.      W. Leidekker.
Di.      2   mrt. H.Wittenberg. Di.       9   mrt.      R. Otten.
Di.    16   mrt. R. v. Mourik. Di.      23   mrt.      P. v. Laarhoven.
Di.    30   mrt. R. Swaters. Di.        6   april.    M. Krikke.
Di.    13   april.     B. Klein Teeselink. Di.      20  april.    H. Stegeman.

Di.  27   april.     I. Faber.

Barrooster  januari 2004

Ma 5 jan. Gesloten.

Vr 9  jan. H. Sloesarwij en J. Stokvisch.
Ma 12 jan. Gesloten.

Vr 16 jan. J. Vos en F. v. Hilst.
Ma 19 jan. R. de Cler.

Vr 23 jan. F Moespot en H.Franssen.
Ma 26 jan. Team  9.

Vr 30 jan.  K.J. Snijder en R. Verwoert.

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.
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Jaarvergadering

Op donderdag 13 november zitten bestuur en leden van LTTC De Toekomst ’s avonds bij
elkaar voor de jaarvergadering. Samen ongeveer 40 personen. Precies op tijd om 20.00

uur opent Albert de vergadering en heet iedereen welkom. Albert memoreert dat op 26 juni jl. het
jubileumjaar is beëindigd. Hij vindt dat we op een goed jaar terug kunnen blikken. Maar ook dat
we daarna zijn overgegaan naar de orde van de dag.
Er lijkt een periode aan te komen dat we financiëel de bakens moeten gaan verzetten. De vere-
niging is dan wel gezond, maar er zijn kosten in aantocht die nog een financiële dekking moeten
krijgen. Het dak van de oude hal, een nieuwe verwarmingsketel en een nieuwe vloer zullen
binnen niet al te lange termijn aandacht nodig hebben. Geld reserveren zal nodig zijn. De ge-
plande kosten gaan richting halve ton (euro’s)!!! Het bestuur overweegt acties te organiseren
om daarmee gelden binnen te halen. Het voorstel van Angelique om plantjes te verkopen wordt
genoteerd.
Albert geeft aan dat de richtlijnen voor de bar moeten worden aangescherpt. De verhouding
inkoop en verkoop loopt vreselijk mank. Het gratis drankje zoals het vanzelf sprekende rondje
van de bar op het einde van de avond, de drankjes bij en na vergaderingen loopt in bepaalde
situaties uit de hand en ook koffie is niet gratis. Een hoger rendement is absoluut nodig.
Het rookverbod is nog niet van kracht. Veel leden hebben daarmee grote moeite. Zowel niet-
rokers als wel-rokers geven aan er duidelijke richtlijnen moeten komen. Er wordt gesuggereerd
dat een nieuwe enquete in de eerstvolgende Mepper de wensen wellicht in beeld zal brengen.
Het laatste woord hierover lijkt hierover niet te zijn gezegd.
Ook het ballenvreterje lijkt steeds vaker toe te slaan. Pingpongballen verdwijnen als sneeuw
voor de zon. Daarom zal het aantal beschikbare balletjes tijdens wedstrijden worden vermin-
derd.
Tijdens de kerstvakantie zal de nieuwe vloer worden gelakt. Het resultaat van een meer donkere
vloer moet daarmee worden bereikt. Na het lakken kan de vloer enige dagen niet worden be-
speeld. Tijdens de vergadering melden zich diverse leden om hierbij te helpen.
De kascommissie kan melden dat de controle is uitgevoerd en alles in orde is bevonden. De
nieuwe kascommissie heeft een nieuw lid gekregen. Ferdinand zal de eerstvolgende controle
helpen uitvoeren
Jan B. stelt voor om de maandagavond vrij te stellen van bardienst als er geen competitie wordt
gespeeld. Iedereen kan hiermee accoord gaan.
Het jaarverslag van de penningmeester is bekeken en akkoord bevonden. Er wordt opgemerkt
dat LTTC De Toekomst een goed jaar heeft afgesloten en er ligt een sluitende begroting gereed.
De vereniging neemt nog steeds een gezonde financiële positie in binnen de Lochemse ge-
meenschap.
Per 1 juli 2004 zullen de contributies noodzakelijker wijs worden verhoogd. De volwassenen
gaan 1 euro meer betalen en de jeugd een halve euro meer. De vergadering gaat akkoord met
de voorgenomen verhoging.
Daarnaast zullen er reserves moeten worden ontwikkeld. De voorgenomen plannen om het
oude gedeelte van de hal aan te pakken vragen daar om. Er wordt voorgesteld om daarnaast
akties te houden en een club van 100 in het leven te roepen.
Er is flinke kritiek op de toestand van de zaal na de speelavonden. Vooral de maandagavond-
groep maakt er een “zooitje van”. Nadrukkelijk wordt iedereen nogmaals verzocht om aan-dacht
te hebben voor het gebruik van de zaal. De schoonmaakploeg is om schoon te maken en niet
om op te ruimen. Ook wordt er eten en drinken mee de zaal ingenomen. Ook daarvoor wordt
iedereen verzocht alert te zijn. !! In ieder geval geen glas in de zaal!!
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Bestuurswisselingen.
Bart Ebskamp is afgetreden als waarnemend voorzitter. Hij heeft in de afgelopen periode stapje
voor stapje taken afgestoten. Dit om meer tijd te maken voor zijn achterban thuis. Bart blijft op
afstand betrokken bij het wedstrijdsecretariaat. Bart krijgt, ondanks zijn afwezigheid een warm
applaus in de vergadering.
Henk Brinkerink heeft zich beschikbaar gesteld en gaat Bart vervangen in het bestuur. Ook
Henk wordt met een warm applaus begroet en wordt sterkte gewenst in de vergadering.
Henk bedankt het bestuur en de leden voor het gestelde vertrouwen.
Er wordt ook afscheid genomen van Benny Wijnhoud. Zijn taak als technisch manager is voorbij
en Benny krijgt als dank een bloemetje thuis bezorgd.
Esther Wissink doet ook een stapje terug met haar trainingsaktiviteiten. Werk en prive eisen
meer tijd op. Irene Faber zal haar taken deels gaan overnemen.
Robert Jan gaat het eerste team verlaten. I.v.m. zijn persoonlijke ontwikkeling zal hij elders een

plek gaan innemen. Wij wensen Robert Jan veel succes bij zijn verdere ontwikkeling, en…bedankt.
Er zal naar versterking worden gezocht om het peil binnen het eerste team op niveau te houden.
De aktiviteitencommissie lijkt in te worden gehaald door de recreantengroep. Iedereen vindt het
van belang dat er meer aktiviteiten komen voor de onderlinge samenhang.
In de rondvraag stelt Jacqeline voor om een plantenaktie te organiseren. Het plan zal tzt uit
worden gewerkt en een plantenzaak zal worden gezocht om de ideeën te realiseren.
Jos bedankt bestuur en commissies voor het goede sportklimaat die hij ervaart in de vereniging.
Copy-papier is voorhanden bij Marcel Theunissen!!! Voor de copyeermachine loopt een kontrakt.
Linda vraagt naar hoe en wat te doen voor het verkrijgen van een goed batje. In Lochem is
weinig te koop. Ze wordt verwezen naar Benny W. en ook Frans Snijder kan helpen.
De redactie heeft dit verslag gemaakt op eigen verantwoording. 170 leden waren niet aanwezig
en ik heb gemeend op deze wijze iedereen te laten weten hoe een en ander is verlopen Er
kunnen daarom geen rechten worden ontleend aan dit verslag.

Harry

Jaarvergadering 2
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Versprekingen

Hij was opslag halfdood.

De beste stuurlui staan aan de wallen.

Wat is er aan de hand? Vijf vingers!

We moeten nu de koe bij de uiers vatten.
'
t Is al weer vroeg laat.

Beter laat dan vroeg.

Wie laat begint, mag vroeg weer naar huis.

Dat is dood een goed mens.
'
t Is een goed jaar voor de tijd van het weer.

Qua geld kost dat financieel niet duur.

Het is binnen buiten dan warmer.

Zo oud als de weg naar Metusalem.

Met de stok op de kippen gaan.

Met de kippen naar bed gaan.

Vanavond gaan we de bloempotjes buiten
zetten.

We hoeven niet opnieuw het ei uit te vinden.

Ik ben er erg door gevaccineerd.

Dat introduceert me niks.

Och, daar kraait geen hond naar.

Hij heeft een aardje naar zijn gaatje.

Iemand blij maken met een dooie mug.

Executeert u mij.

Ons bedrijf gaat fusiëren

Ik word met scheve schaatsen aangekeken.

Ik ben niet bijgelovig, want dat brengt onge-
luk.

Eerst de kat uit de boom zeiken.

De bakken komen met regen naar beneden.

Het regent dat het pijpt.

Ik ben mooi met de aap uit de mouw gelo-
geerd.

Dat is geen vraag op mijn antwoord.

Geef mijn portie maar aan Flipper.

We gaan er met verkrachte eenden tegen-
aan.

Daar krijg je stierballen van.

Ze heeft een postanale depressie.

We moeten maar eens polsstokhoogte ne-
men.

Hij heeft z'n arm in een nutella.
'
t Is zuipen of verpompen.

Op het scherpst van de schede.

Je moet geen wakkere honden slapend ma-
ken.

Je ziet hier veel gapen en scheiten.

Reinig het 'pisgatje' met 'stierepis'.

Ik heb een leuke jas op de kip getokt.

Dat mag de prut niet drekken.

Jan van Londen
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Een adverteerder in de schijnwerper

rEigenaar Peter Renskens
Adres Walderstraat 5A
Tel. 0573- 253381

Peter is geboren in Winterswijk en daar woonde hij tot 5 jaar geleden. Toen kwam hij in
Lochem te wonen. Tegenover zijn zaak waar hij 9 jaar geleden mee is begonnen. Van oor-

sprong is hij hovenier en tuinarchitect. Hij heeft daarvoor de middelbare school in Boskoop
bezocht.
Toen Peter klaar was met zijn studie kwam hij in een tuincentrum te werken. In die zaak was ook
een shop voor jachtkleding waar Peter vaak te vinden was. Het trok hem wel aan.
Wegens omstandigheden moest Peter ander werk gaan doen en was de keuze snel gemaakt.

Eerst heeft hij nog bij een dames en heren
kledingzaak in Haaksbergen gewerkt. Daarvan
kon hij later de herenkledingzaak overnemen
omdat de zaak alleen met dameskleding verder
ging.
Die stijl was hier in Lochem niet te koop. Dit was
de reden dat de keuze op Lochem is gevallen.
Hij verkocht toen exclusieve kleding die wel wat
prijzig was. Er kwamen meer mensen uit de re
gio, Harfsen Goor en Borculo, op af dan uit
Lochem. Maar de verkoop moest beter kunnen.
Peter is toen op een andere stijl en andere mer
ken over gegaan op een beter betaalbaar niveau.
Peter vindt wel dat de kwaliteit bovenaan moet
staan. Met merken als Baileys, John Friday, Fala
Bella is hij zijn dure imago kwijtgeraakt. Zijn zaak

l loopt nu uitstekend.
Peters hobby is het opknappen en onderhouden
van oldtimers. Zelf heeft hij een MG. Een model
waar hij veel om geeft maar nog niet betaalbaar

i  is een Duesenberg, zijn winkel is daar naar
vernoemd.

Peter wil ook nog graag vertellen dat hij naast herenkleding ook dameskleding verkoopt. Vooral
damesbroeken van het merk B.C. Een typisch Nederlands model. Hoog in de taille en wijder op
de heupen. Hij verkoopt ook topjes van het merk Cotton Cluc en verkoopt de nodige accesoires.
Hoeden, petten, mutsen, sokken, manchetknopen, handschoenen, sjaals en stretchriemen,
Noorse truien en vesten zijn te vinden in het assortiment en alles van mooie kwaliteit.
Peter vertelde nog dat hij in het voorjaar gaat trouwen. Ze hebben nog geen datum vastgesteld
maar het zal waarschijnlijk in maart of april gaan gebeuren. De twee tortelduiven hebben een
huis op de Vogelwicke gekocht waar ze erg blij mee zijn.

Auteur: Ria Albers
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De juiste oplossing van de puzzel uit het vorige nummer was: “Lekker binnen sporten buiten
is het toch te koud”. Er zijn deze maand 4 oplossingen bij ons binnengekomen. De prijs gaat
deze maand naar Henri Wittenberg.

Thema van deze maandpuzzel is Kerst

Let op: Voor de snelle puzzelaars; inleveren voor 31 december 2003 i.v.m. eindejaarsprijs.
Deze wordt uitgereikt tijdens de nieuwjaarsreceptie.

engel
engelhaar
ijs
kaarsen
kaarten
kerst
kerstbal
kerstboom
kerstkaarten
kerstnacht
kerstvakantie
kerstverhaal
licht
lampjes
nacht
nieuwjaar
piek

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

De puzzelhoek

INLEVEREN UITERLIJK 20 JANUARI IN DE COPYBUS!!!

(WIE NOG IN DE RACE WIL BLIJVEN VOOR DE EINDEJAARSPRIJS> DAN-
INLEVEREN VOOR 31 DECEMBER ‘03 )

Oplossing decembernummer :

Naam:

rendier
stal
ster
tak
vuurwerk
vlok
wijn
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Toekomstmoppers

Bij een grote verkeerscontrole in Neder-
land wordt elke auto met zijn inzittenden

goed door de politie gecontrolerd. Ook een
Belgische auto met zijn bestuurder komt er
niet onderuit. Die Belg in de auto vraagt waar
de controle voor is. Die politieman zegt: “We
zoeken een seriemoordenaar”, en verzoekt
vervolgens de Belg verder te rijden.
Een kwartier later staat die Belg er weer en
vraagt die politieman verbaasd: “Je bent hier
al geweest, waarom kom je nou nog een
keer?” Zegt die Belg: “Ik heb net met me vrouw
gebeld, en we doen het”.

Een dronken man gaat naar de kermis. Bij
de schiettent schiet hij in de roos en krijgt

als prijs een waterschildpadje. De volgende
dag gaat de dronken man weer naar de ker-
mis. Bij de schiettent schiet hij weer in de roos
en krijgt weer een waterschildpadje. De derde
dag gaat ‘ie weer naar de kermis, en schiet
bij de schiettent in de roos. Krijgt hij als prijs
een teddybeer. “Hé,” zegt de dronken vent,
“zijn de gevulde koeken op?”

Een man komt een kapperszaak binnen
voor een scheerbeurt. Terwijl de kapper

hem inzeept, begint hij over het probleem dat
hij heeft met het scheren van zijn kaaklijn. “Ik
heb precies wat je nodig hebt,” zegt de kap-
per, en hij pakt een kleine houten bal uit een
laatje. “Doe deze tussen je kaak en je kie-
zen.”
De klant doet de bal in zijn mond en de kap-
per gaat door met zijn werk, en scheert de
man zo glad als hij nog nooit geweest is. Na
een paar halen met het scheermes vraagt de
klant mompelend, met de bal nog steeds in
zijn mond: “En wat als ik hem doorslik?”
“Geen probleem, gewoon morgen terug bren-
gen, net zoals iedereen doet.....”

Toen ik voor het eerst op mezelf ging wo-
nen kwam er een Chinees boven mij

wonen die ze niet allemaal op een rijtje had.
Op een dag kwam hij naar me toe en vroeg:
“Kunt gij mij lelen Belgisch gelecht?” Dus ik

leerde hem beefsteak maken. De volgende
dag kwam hij weer naar me toe: “Vlees lekkel
lekkel, saus lekkel lekkel. Kunt gij mij nog lelen
Belgisch gelecht?” Dus ik leerde hem
fricassee maken. De volgende dag kwam hij
weer: “Vlees lekkel lekkel, saus lekkel lekkel.
Kunt gij mij nog lelen Belgisch gelecht?” Zeg
nou zelf: wat is Belgischer dan frites? Dus ik
ging met hem naar de supermarkt om frites
te halen. De volgende dag kwam hij niet zeg-
gen hoe heerlijk het was de dag daarna ook
niet. Toen hij een week later nog niet was ko-
men opdagen, ging ik naar de buurvrouw om
te vragen of zij misschien iets meer wist over
de gekke Chinees. ”Wist je dan niet dat hij op
de intensive care ligt?” zei de buurvrouw.
Ik ging meteen naar het ziekenhuis, infor-
meerde waar hij lag en bleef op zijn kamer
zitten tot hij ontwaakte. Het eerste wat hij te-
gen mij zei was: “Frites lekkel lekkel, saus
heet heet!”

Er komt een man die niet kan praten bij de
dokter. hij geeft de dokter een briefje en

daar staat op: "ik kan niet praten" "Okeej", zegt
de dokter, "leg je hand maar op tafel" De man
zijn hand op tafel en de dokter slaat er kei-
hard met een hamer op. " Aaaaaaawh", roept
de man. "goed zo", zegt de dokter, " kom
morgen maar terug, dan oefenen we de b".

Nederlandse collega tegen Belgische :"Je
krijgt de groeten van Bert!" Belg:"Welke

Bert?" De Nederlander: "Camembert!" De
Belg baalt dat ie er zo intrapt. De volgende
dag komt de Nederlander weer: "Je krijgt de
groeten van Bert!" Belg: "Welke Bert?" De
Nederlander: "Camembert". Die Belg baalt nu
echt en gaat de hele nacht zitten nadenken
hoe hij die Nederlandse collega te pakken kan
nemen. Ja, hij heeft het eindelijk! "Je krijgt de
groeten van Marga en dan is het Margarine”,
bedenkt ie. Dus de volgende dag, de Belg
tegen de Nederlander: "Je krijgt de groeten
van Marga!" Die Nederlander: "Oh, is dat de
vrouw van Bert?" Die Belg: "Welke Bert?" Die
Nederlander: "CAMEMBERT !!!"
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De twee kanten van Marten Knot

Deze maand dacht ik aan Marten Knot om te ondervragen. Marten is altijd wel weer te vinden
in de hal, ook altijd erg actief. Omdat hij altijd zo actief is vond ik dat iedereen de fanatieke

Marten maar eens moest leren kennen.

Naam ; Marten Jaap Andre Knot
Woonplaats ; Lochem.
Leeftijd ; Euh 14
Geboorteplaats ; Zutphen
Schoenmaat ; Moek ff kijke… volges mij 36
Huisdieren ; 53 vissen, 1 konijn, en 3 vogels.
Broers/zussen ; Caroline… is me zus…
Hobby’s ; Euh jah tafeltennis.. jochem beetjeplagen.

  Volges mij ook nog vlieg  tuigjes in elkaar zetten..
School ; AOC Oost.. In Borculo niveau..VMBO..
Speelklasse ; We speelden 4e klasse..
Lid sinds ; Eeeuh zou 5 of 6 jaar kunnen zijn..
Trainingsarbeid ; 1x in de week….
Ging op t.t omdat… ; Weet ik niet meer..
Favo. eten ; Pizza net zoals Jochem.. me beste vriend…
Niet te eten ; Aardappelanders.. niet te eten!!
Favo. drinken ; Cola
Niet te drinken ; Bitter Lemon..
Ik ben…(in 3 woorden) ; Stil.. maf… komisch…
Ambities privé ; Weet ik niet.. misschien iets met bloem schikken..
Ambities met t.t ; Het hoogste
Favo. film/serie ; Bruce Almighty... favo. soap vind ik Spongebob….
Heeft een hekel aan… ; De auto van me vader… omdat ze roken der altijd in..
’t Leukste aan de hal.. ; Ja ik vind het vooral groooot…
Minst leuke aan de hal. ; De houten vloer…
Favo. train(ster)er ; Bennie..
Favo. speelster ; Hmmz vraag je me wat… heb ik niet..
Favo. speler ; Jochem!! Ma natuurlijk
Beste prestatie ooit ; Euhm met 2 wedstrijden 1e worden..
Grootste blunder ooit ; Hmmz computer laten crashen..
Kan niet zonder ; Ernie!! En Spongebob..
’ t Eerste wat ik doe als
ik wakker word.. ; Eeuhmz me ogen open doen..
Favo. muziek ; Queen…
Niet om aan te horen ; Britney Spears.. Simon en nogwat…..
Favo. kerstlied ; Ze zijn allemaal niet om aan te horen..

  Als ik aan kerst denk..
denk ik aan… ; Een kerstboom..
Wens/droom ; Eeuhm 30 ernies verzamelen.. kheb er al 29 …
Je levensmoto ; Poets je tanden altijd!! Doek nooit dus ….
Kerstgedachte ; Veel vreten. En veel drinken…
Goede voornemens ; Eeuhm alles doen wat God verboden heeft.
Dit interview was.. ; Beetje vaag. Auteur, Emmy Pater
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“Tafeltennis nooit grappig”

Dat bij het tafeltennis een ace niet met een
extra opslag beloond wordt, is nooit grappig.

Marcel Snijder

Op de kaartavond voor joker meedoen, is
nooit grappig.

Mirko Egbers

Fred bestelt een grote spa rood. Barkeeper
pakt een grote pul van 1 liter, giet de fles over
in de pul en zet hem voor neer. A.U.B een
grote Spa rood. Fred heeft bijna een half uur
nodig gehad om de pul leeg te krijgen maar
hij speelde hierna met huppeleffect en dat is
nooit grappig!!.

Chris Wenneker

Als je nooit nooit grappigs weet is dat nooit
grappig.

Collin Vredeveld

Roken in onze kantine; het is een teer onder-
werp en dat is nooit grappig.

Mirko Egbers

Als je bij de cooling-down bij recreantentrai-
ning een wedstrijdje (n)e(o)rotisch masseren
verliest, is nooit grappig!

Chris Wenneker

Als je met het mosselen eten hoort: "Hou je
klep dicht", is dat nooit grappig.

Chris Wenneker

Dat rookworst (tijdens de S(ch)lagerparty)
zonder R ookworst is, is nooit grappig.

Mirko Egbers

Als je niet jarig bent maar toch jarig wordt
gemaakt is dat niet grappig!

Chris Wenneker

Op de tafel gaan staan omdat het niveau van
de wedstrijd daalt, is nooit grappig.

Mirko Egbers

Pretenderen dat je alleen maar een mooi-
weer-tafeltennisser bent, is nooit grappig.

Marcel Snijder

Zeggen tegen de scheidsrechter dat hij op zijn
tellen moet passen, is nooit grappig.

Chris Wenneker

Bij de volgende competitie wordt ook het "all-
in service" contract ingevoerd en dit, is nooit
grappig!.

Chris Wenneker

Wie de bal kaatst moet de bal terug verwach-
ten maar zelfs dat lukt bij mij niet en dat, is
nooit grappig!

Chris Wenneker

Heb ik eens een feestje in een café in Markelo,
staat in dat café de gehele barcommissie van
De Toekomst achter de bar. Dat, is nooit grap-
pig.

Mirko Egbers

Als je de gele kaart krijgt, aan de scheids-
rechter vragen: Mag het een ander kleurtje
zijn?? Is nooit grappig!!!

Chris Wenneker

Opnieuw is er voor jullie een selectie van ‘tafeltennis-nooit-grappigs’ opgenomen in het club-
blad. Neem het in je op ter inspiratie en zend zelf ook eens een leuke ‘tafeltennis-nooit-grappigs’
in. Dit kan via de copybus, of zend ze in via de website (www.lttcdetoekomst.nl).
Veel plezier met het lezen en blijf inzenden en als je dat nog niet hebt gedaan.......shame on you!
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Van de technische commissie

De najaarscompetitie zit er op. Het is geen geweldig succes geworden. Weliswaar hadden
we bij de dames en de teams 7, 12 en 18 vier geweldige kampioenen maar daar stonden

de degradaties van maar liefst 6 teams tegenover.
Team  2, 4, 5, 6 ,10, en 16 moeten het de komende voorjaarscompetitie allemaal een stapje
lager proberen en dan maar proberen het verloren terrein weer terug te winnen. Maar het mooi-
ste was de handhaving van het eerste herenteam in de eredivisie. In een bomvolle zaal ontspon
zich de apotheose van het seizoen tegen Torenstad.
Middels een 5-2 overwinning ontkwamen de onzen aan een wel zeer merkwaardige driekamp
om twee plaatsen in de eredivisie.
Kluis en Torenstad handhaafden zich en zij zullen de tegenstanders zijn die de onzen er de
komende voorjaarscompetitie onder moeten houden. Een felicitatie aan alle kampioenen is ze-
ker op de plaatsbij dez. Twee spelers bleven ongeslagen.

Bij de dames was Evelien Hengstman ongenaakbaar en bij de heren bewees Jos Zonneveld
weer helemaal hersteld te zijn van zijn lastige blessure. En dat weten zijn tegenstanders nu ook.

Een ding mag niet onvermeld blijven.
Robert Jan van der Heyden gaat in goed overleg elders spelen. Robert Jan kwam te weinig aan
spelen toe. Hij heeft wedstrijden nodig om beter te worden en die kreeg hij bij ons te weinig. We
willen Robert Jan bedanken voor zijn inzet en zijn inbreng en wensen hem een hele fijne toe-
komst toe bij Heemskerk/Treffers, zijn volgende club. We zijn overtuigd van zijn kwaliteiten en
zijn er zeker van dat hij eredivisiewaardig zal worden. Robert-Jan, het ga je heel goed. Bedankt
voor alles.

De teamsamenstelling van het 1e herenteam is als volgt

Gert Kobes
Ron van Spanje
Remy Beelen

Bij het damesteam is Maaike weer terug. We heten haar van harte welkom maar dat heeft wel
de consequentie dat het team uit 5 dames bestaat te weten

Evelien Hengstman
Marjolein Boer
Marlies Fleming
Irene Faber
Maaike Krikke

De teamsamenstelling en de einduitslag van het afgelopen seizoen  staan in de bijlage van deze
Mepper

Zie verder op de volgende pagina
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Volgende maand verwacht...

n Nieuwe competitie?

n Verslag nieuwjaaarsreceptie?

n Verslag kerstkaarten?

n Verslag oliebollentoernooi?

n Verslag scholieren tafeltennis?

n Wellicht staat uw stukje in het volgende clubblad?

Vervolg  pagina 39
Jeugdtraining
Onlangs heeft Esther Wissink te kennen gegeven door gewijzigde werkomstandigheden niet
meer in staat te zijn op vrijdag de jeugdtraining te verzorgen, De tc betreurt dit maar is bijzonder
verheugd Irene Faber bereid gevonden te hebben deze jeugdtraining met ingang van 1 januari
2004  over te nemen. Irene speelt in het eerste damesteam en wij hebben er het volste vertrou-
wen in dat zij het werk van Esther op dezelfde wijze zal voortzetten.Daarbij wensen we haar
natuurlijk alle succes toe.

Clubkampioenschappen senioren
Helaas liep de belangstelling voor het clubkampioenschap de laatste jaren drastisch terug. Na-
vraag leerde dat er nogal wat leden waren die een hele zondag tafeltennissen niet zo zagen
zitten. Vandaar dat we nu willen proberen of dit op 3 vrijdagen meer succes heeft. Vandaar dat
de clubkampioenschappen nu afgewerkt worden op 9, 16 en 23 januari.

Deelname is zoals vanouds gratis en er wordt weer in meerkampvorm gespeeld. De inschrij-
ving staat open tot en met 2 januari ( nieuwjaarsreceptie). We zijn benieuwd of we nu wel een
grotere deelname krijgen. In verband met deze kampioenschappen is het mogelijk dat er niet vrij
gespeeld kan worden.

Opgave kan vanaf heden via het inschrijfformulier in de hal,
per e-mail: wedsrijdsecretaris.senioren@lttcdetoekomst.nl
of telefonisch:  0573 – 254676 (Henk Brinkerink) of 0573-254982 (Albert ten Hoopen).

Met de sportieve groeten van de TC
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