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Redactioneel

D

Gegevens

eze Mepper staat in het teken van de
uitslag van de rookenquete. Het bestuur heeft het besluit genomen dat de hal
rookvrij zal gaan worden,

Clubblad:
Toekomst Meppers
Cluborgaan van L.T.T.C. De Toekomst
30e jaargang, nr. 1, februari 2004

De uitslag van de enquete was de doorslaggevende factor. Niemand heeft werkelijk
bezwaar aangetekend tegen het verbieden
van roken in de hal.
Enkele leden hebben al laten weten zeer
ingenomen te zijn met de stappen die zijn
ondernomen om tot een rookvrije hal te
komen.

Clubgegevens:
Tafeltennisvereniging L.T.T.C. De Toekomst
Koedijk 64
7241 CL Lochem
Telefoon: 0573-256877
E-mail: info@lttcdetoekomst.nl
Website: www.lttcdetoekomst.nl
Bankrekening nr.: 921919603
Postbankrekening nr.: 3098910
Beide t.n.v.: L.T.T.C. De Toekomst Lochem

Inmiddels heeft Ben Jansen de oude redactiekamer aangepast om als rookvertrek
dienst te kunnen doen. Met name de
afzuiging is gekoppeld aan het ventilatiesysteem van de hal. In vergelijking met het
ventilatortje een echte verbetering. De redactie hoopt nu dat de rokende leden tevreden zullen zijn over de rookaccomodatie.
Naast de mogelijkheid om buiten te roken is
ook intern nu een ruimte die o.i. het predicaat “prima plekje” verdient.
De recreanten hebben inmiddels aangegeven dat het rookvertrek voldoet aan hun
eisen en er zelfs sprake is van gezelligheid
in het “rookhok”,
De recreantenclub is wel gevraagd om de
verdere aankleding te willen verzorgen.
Mirko heeft de hardware inmiddels geinstalleerd en de bedrading op de juiste wijze
aangesloten. Het was even passen en
meten, maar de bestuurskamer is goed
multifunctioneel te gebruiken. De redactie
kan rookvrij het maken van de Mepper
voortzetten.
De redactie hoort graag uw reacties over
de veranderingen om deze in de volgende
Mepper te kunnen plaatsen.

Met groeten van de redactie

Ereleden:
A. ten Hoopen
M.E. Theunissen
J.W. Wissink
Lid van verdienste:
B. Jansen
H. Emsbroek
M. Egbers
M.E. Theunissen
W. Broeke
W. Wilgenhof

Tuinieren?
Auto onderhoud?
Feestje vieren?
Voorjaarskleding?
Advies?

Informeer eerst bij onze
adverteerders!
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O

nze club kent heel veel vrijwilligers, maar
het zijn heel veel dezelfde vrijwilligers,
die zich steeds weer over laten halen om
verschillende werkzaamheden binnen de
club te verrichten.
Wij zijn al onze vrijwilligers zeer dankbaar,
dat zij zich steeds weer inzetten voor ons en
u allemaal, want zeg nu zelf, wat is een club
zonder deze vrijwilligers.
Alleen is het zeer jammer, dat sommige vrijwilligers moeten stoppen, omdat ze te lang
en te veel taken op zich hebben genomen.
We hebben reeds eerder en vaker gezegd,
dat een vereniging alleen maar kan blijven
bestaan, als we kunnen rekenen op de zelfwerkzaamheid van onze leden.
Stel dat wij geen vrijwilligers meer kunnen
putten uit al onze leden, dan zou dit betekenen, dat wij betaalde krachten moeten aantrekken.
Betaalde krachten in deze tijd van bezuinigen, is, en daarvan weet ik zeker dat dit ook
uw mening is, geen optie voor onze club, want
wie zal dat betalen.
Als bestuur zouden wij het heel jammer vinden, dat het er van zou moeten komen, dat
wij u allemaal verplichte taken op gaan leggen.
Daarom doen wij de dringende oproep, meldt
u aan als vrijwilliger!!!
Als aan u gevraagd wordt of u ook eens iets
voor de club wilt doen, zeg dan niet direct ik
heb geen tijd of dat kan ik niet, maar denk er
dan aan, dat het bestaan van de club afhangt
van uw vrijwillige bijdrage in deze.
U geniet toch ook van alle activiteiten die wij
hebben, u vindt het toch ook geweldig, dat de
hal schoon is, u vindt het toch ook gezellig
als het drankje aan de bar u wordt aangereikt.
En het is toch heerlijk, dat door uw zelfwerkzaamheid, de club kan functioneren zoals het
moet, en dat u dan ook nog eens lekker kunt
ontspannen door te tafeltennissen
Auteur Claske
Namens het bestuur Claske Harmsen
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Agenda 1
Februari
Donderdag
Zaterdag

19 februari
21 februari

Zaterdag
Zaterdag
Zondag

28 februari
28 februari
29 februari

Za/Zo 28/29
Maart.
Dinsdag
Di/Zo
Zaterdag
Zaterdag

februari

1 maart
1-7 maart
6 maart
6 maart

Zondag

7 maart

Zaterdag
Zaterdag

13 maart
13 maart

Zaterdag
Zondag

13 maart
14 maart

Zaterdag
20 maart
Zaterdag
20 maart
Za/Zo 27/28
maart

Woensdag

31 maart

April.
2/4 t/m 4/4
Zaterdag

april
3 april

Zaterdag

3 april

Zondag

4 april

Dinsdag

6 april

Woensdag

7 april

Zaterdag

10 april

Vergadering Afdelingsbestuur, Wijk 16 – Deventer 20.00 uur
Heren Eredivisie FVT/de KEY 1 – DE TOEKOMST 1 aanvang 15.00
uur
Dames 2e divisie TOEKOMST 1 – US 1 aanvang 14.00 uur
5e ronde Voorjaarscompetitie Landelijk jeugd/senioren
¼ finales Nationale Jeugdmeerkampen
Info: Joost Schoenmakers tel. 0165-561261
Pro Greek Open.

BESTUURSVERGADERING LTTC DE TOEKOMST 19.30 uur
47e Wereldkampioenschap voor Landenteams in Doha, Quatar.
6e ronde Voorjaarscompetitie Landelijk jeugd/senioren
Heren Eredivisie: DE TOEKOMST 1 – HEEMSKERK SPORT/DE
TREFFERS 1 Aanvang 14.00 uur
3e ronde Limburgse Jeugd Masters, De Tump-Wessem info:
J.Krewinkel Tel. 046-4519372
7e ronde Voorjaarscompetitie Landelijk jeugd/senioren
Heren Eredivisie: DE TOEKOMST 1 – TORENSTAD 1 Aanvang:
17.30 uur
Dames 2e divisie: TOEKOMST 1 – FTTC 1 Aanvang: 13.30 uur??
2e A-jeugdranglijsttoernooi TTC Nederweert ’72, Sportcentrum
Nederweert. Info: Gilbert Linsen tel. 0492-552393 (na 18.00 uur)
2e Divisie Dames TORENSTAD 1 – TOEKOMST 1
8e ronde Voorjaarscompetitie Landelijk jeugd/senioren
Nederlands kampioenschap A-licenties
Sporthal De Varenbeuk, Hei Canisborghweg 19. 6414 NL Heerlen.
Tel. 045-5214121 Organisatie: Furst Kantoors/Heerlen
Sluitingsdatum inschrijving Toernooi Ben Wijnhoud Bokaal
Recreanten.

Open Sloveense Jeugdkampioenschappen
Dames 2e Divisie : TOEKOMST 1 – DOCOS 1 aanvang 14.00
uur
9e ronde Voorjaarscompetitie Landelijk jeugd/senioren
Europees Dubbelspel Kwalificatie Toernooi in Duitsland
Halve Finales Nationale Jeugdmeerkampen
Info: Joost Schoenmakers tel. 0165-561261

BESTUURSVERGADERING LTTC DE TOEKOMST 19.30
uur
1e wedstrijd BEN WIJNHOUDBOKAAL RECREANTEN
20.30 uur
Halve finales Nationale C-Meerkampen Senioren
Info: Max van Lieshout tel. 040-2857490
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Agenda 2
April (vervolg)
Zaterdag
10 april
Woensdag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
24 tot 26

14
17
17
24

april
april
april
april
april

Mei.
Zaterdag

8 mei

Zondag

9 mei

Donderdag 13 mei
Do/Vr 13-14
mei
Zaterdag

15 mei

Zondag

16 mei

Zaterdag
Zaterdag

22 mei
29 mei

Juni.
Zondag

5 juni

30 juni
Juli
Zaterdag

Red Stars Int.Gehandicapten Toernooi jeugd/senioren
Info: Huub Thijssen tel. 0478-589482 E-il:hu.thijssen@planet.nl
Finales Toernooi BEN WIJNHOUDBOKAAL 20.30 uur
Dames 2e Divisie: US 1 – TOEKOMST 1
10e ronde Voorjaarscompetitie Landelijk jeugd/senioren
Promotie/Degradatie werdstrijd Heren
Nationale Jeugdkampioenschappen A
Jeugdkamp

Afdelingskampioenschappen Jeugd (op uitnodiging)
Locatie: LTTC. De Toekomst, Koedijk 64 te Lochem
Info: Jeroen Bokhorst tel. 06-45088038
Albert ten Hoopen tel. 0573-254982
Finale Nationale C-Meerkampen Senioren
Info: Max van Lieshout tel. 040-2857490 / lieshout@zonnet.nl
Algemene Ledenvergadering NTTB/afd. Oost.
Wereld Olympisch Kwalificatie Toernooi Enkelspel, InnsbruckOostenrijk
Afdelingskampioenschappen Senioren (op uitnodiging)
Locatie: LTTC. De Toekomst, Koedijk 64 te Lochem
Info: Jeroen Bokhorst tel. 06-45088038
Albert ten Hoopen tel. 0573-254982
Finale Nationale Jeugdmeerkampen: info: Joost Schoen
makers. Tel.: 0165-561261 jschoenmakers@home.nl
B/C Kwalificatie Jeugd Ranglijst Toernooi
Dijkpoort Toernooi Jeugd/Afdeling Oost inschr. Voor 1 mei
Locatie: “De Marke”.Daendelsweg 2, 8051 DX Hattem tel.
038-4432880
Aanvang: 8.30 uur Einde: ca. 18.00 uur
FIETSTOCHT MET NA AFLOOP PANNENKOEKEN VOOR
ALLE LEDEN, FAMILIE, ETC. 12.30 uur aanwezig Vertrek
13.00 uur
12e Wereldkampioenschappen Veteranen Yokohama, Japan.

3 juli??? SEIZOENAFSLUITING.

Auteur
Chris Wenneker
5

Toekomst Meppers

februari 2004

Heuksken van Hendrik Jan

D

e veurbereidingen veur ut nieuwe sei
zoen bunt alweer achter de rugge, de
competitie is alweer begonnen.
Veur sommigen is dit de eerste wedstried
sinds ut noajoarsseizoen.
Anderen bunt alweer een hele tied bezig.
De trainingsgroep onder de bezielende leiding
van Remy Beelen hef allene rond de
joarwisseling stille e leagen.
De joarlukse clubkampioensschappen waren
echter ok een goede training umdat ut dit joar
veur ut eerst oaver dree aovenden was uut e
smeert. Ut was zeer geslaagd te neumen en
zeker veur herhaling vatbaar.
Toen wie de competitieindeling zagen word'n
ons al weer snel dudeluk dat wie weer een
zwoare indeling hadd'n.
Het word'n nog zoerder toen wie vernommen
dat wiele weer bie de Brug inzaten.
En of de duvel der met speult wie mossen
weer tegen ut team van Bert Picard en cs.
De eerste wedstried tegen de Veluwe wert
uutgesteld umdat ze problemen met de
oavund hadd'n
Dus de eerste wedstried mossen wiele tegen de Brug. Ut was ommundig slecht weer.
Reint verjoog zich in Zutphen en wie hadd'n
veer keer de spoorbeume dichte zitten.
Wie hadden geluk dat ut gin vriejdag de dartiende was, anders waren wie zo terugge noar
Reurle e jag.
Joop stond ons in Voorst al op te wachten
en um tien oaver achte stonden wie veur de
deure van de Brug.
Wie kregen eerst koffie en toen een betjen
inspeullen. Reint mos beginnen tegen Bert
Picard.
Deur de lange winterstop en ut veulle biljarten was ut richtingsgeveul van Reint nog neet
Toppie Joppie.
Bert Picard won dan ok de eerste wedstried.
Hiernoa mos Joop tegen Koos Clavel en won
vriej makkeluk. Toen was H.J. an de beurte
tegen Jan Langendonk.
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Disse man kennen wiele nog neet zo good.
He had een smerige service en de eerste 2
games waren dan ok veur dissen
Langendonk.
Mor de veule trainingsarbeid van H.J. begon
noe geliek zien vruchten af te warpen. H.J.
vocht zich noar een viefde set en wis dissen
nipt te winnen.
Hiernoa waren Reint en Joop an de beurte
veur ut dubbel tegen Picard en Clavel.
De eerste set wonnen ze heel makkeluk en
ze begonnen al een betjen lacherig te doane.
Ik mos tellen en dacht nog, doot dat noe neet.
Ze kregen dan ok good op de bokse zodat de
stand 2 - 2 wert.
Um een lang verhaal eets korter te maken.
Wie gingen geconcentreerd deur en wissen
alle potjes te winnen.
Zelfs H.J. won van Picard, zien angstgegner,
dus de uutslag van 8 - 2 in ut veurdeel van
ons, was dik mor dan ok dik verdeend.
Volgende wekke de eerste thuuswedstried
tegen Warnsveld.
Ok dit wort een zwoare dobber. Loat wie
hoppen dat wiele disse wedstried ok met een
positief resultaat kunt afsloeten.

De groeten van H.J. en as iele ons an wilt
moedigen dan kan dat.

Toekomst Meppers
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Wist u dat...
•

B

ep en Toos samen moesten spelen tijdens het oliebollentoernooi. Dit ook niet de keus
van Toos was, maar de organisatie dit gepland had. Het wonderwel heel goed ging met
die twee. Ze heel veel wonnen. Ze aan het einde werden uitgeroepen tot kampioen van het
toernooi. De dames werden beloond met een zak oliebollen en champagne. Ze hier toch wel
heel blij mee waren.

• Bep en Toos tijdens het oliebollentoernooi ook tegen Arie en Ferdinand moesten spelen. Arie
met links moest spelen en Ferdinand op zijn sokken. Ondanks dat, de heren toch wonnen
van de dames. Bep dit toch wel een beetje dwars zat. Ze toch gedacht had dat ze even
makkelijk zouden winnen. Ze de hele avond hier over bleef zeuren.
• Toos een dinerbon van Chung Ling heeft gewonnen omdat ze elke maand de puzzel goed
had opgelost en ingeleverd. Bep dit ook wel zag zitten en Toos voorstelde om met haar mee
te gaan, want alleen is ook niet gezellig. Toos toch liever met haar man en zoon ging en Bep
het nakijken had. Toos Bep nog wel de tip gaf om volgend jaar ook zo haar best te doen en
dan misschien ook wel wat kon winnen.
• Alwin aan het sparen is voor een tocht met de luchtballon. Zijn moeder hiervoor aan het
sparen is door het maken van tasjes van kapotte binnenbanden van fietsen. Met Sinterklaas
vele dames zo’n tasje in ontvangst mochten nemen. Voor mensen die interesse hebben er
nog steeds bestellingen kunnen worden gedaan.
• Wilco Brunsveld en Marina van de Zee gekozen zijn tot sportploeg van de gemeente Lochem
voor 2003. We met velen in de schouwburg bij de nieuwjaarsreceptie aanwezig waren.
Waar ze werden gehuldigd. Bep en Toos hierbij ook aanwezig waren. We ze nogmaals
feliciteren met deze geweldige prestatie.

TOT DE VOLGENDE MAAND!!!
GROETJES VAN BEP EN TOOS.

Bedankt
Hennie Vels wil graag iedereen bedanken voor de
leuke kaarten en andere leuke attenties die hij heeft
gekregen tijdens zijn ziek zijn in de afgelopen maand
december.
Met vriendelijke groeten van Gerrie en Hennie
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Oliebollentoernooi

Z

oals voorgaande jaren werd er ook dit jaar
een oliebollentoernooi gehouden. Er werden koppels gemaakt en zo bleef het natuurlijk niet uit dat Bep en Toos (Erna) samen
moesten spelen. Het zij nu eenmaal zo. Tot
onze eigen verbazing ging het spelen met
elkaar toch redelijk goed. We wonnen de ene
wedstrijd na de andere. Tot we tegen Arie en
Ferdinand moesten. Zij speelden met een
handicap, want Ferdinand had geen schoenen aan en Arie moest met links spelen. Ondanks dat lukte het hen toch om van ons te
winnen. De heren in hun sas en Bep teleurgesteld. De hele verdere avond zei ze: “Dat
had ik niet verwacht”. Uiteindelijk werden we
toch poulewinnaar en ging de strijd verder.
De volgende wedstrijd was tegen de nummer 1 van de andere poule en dat waren Coos
en Henk Fransen. Daar wonnen we uiteindelijk ook van en dus waren we de kampioenen
van het oliebollentoernooi. We werden beloond met een fles champagne, een zak oliebollen en allebei nog een hele grote oliebol.
Nou, wij zouden thuis goed voor de dag komen. De feestdagen waren voor ons goed
begonnen.
Hieronder volgt dan nog even de uitslag van
het toernooi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Bep en Toos
Coos en Henk Franssen
Wilco en Wim Brinkerink
Wim Klein Wassink en Henk Brinkerink
Chris en Ben Wenneker
Arie en Ferdinand
Mario en Bep Fisscher
Henk Sloesarwij en Bennie Bannink
Geert en Jacqueline
Willemien en Bart Fleming
Antonio en Dorina
Joop Stokvisch en Myriam

Wij vonden het een zeer geslaagd toernooi
en volgend jaar zijn wij weer van de partij.

De oliebollen
Bep en Toos
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Promotie en degradatie

H

et komende seizoen zullen de promotie
en degradatieregels op een andere manier worden uitgevoerd.
Een aantal afdelingen zullen in geval van tegenvallende prestaties eerder dan voorheen
het risico lopen te degraderen naar de onderliggende klasse

KLASSE

PROMOTIE

DEGRADATIE

1e klasse *)

Nr. 5 en 6

2e klasse Nr. 1

Nr. 5 en 6

3e klasse Nr. 1

Nr. 6

4e klasse Nr. 1

Nr. 5 en 6

5e klasse Nr. 1

Nr. 5 en 6

6e klasse Nr. 1
*) de promovendus is de winnaar van finale
Opmerkingen:
· Tenzij van tevoren aangekondigd, worden
er geen beslissingswedstrijden gespeeld. In
geval van gelijk eindigen wordt de stand bepaald aan de hand van artikel 41 van de bijlage 1, deel III (afdelingsreglement NTTB /
Afdeling Oost) van het competitie-reglement
van de NTTB
· Met uitzondering van de finale in de 1ste
klasse (senioren), worden er dus geen
beslissingswedstrijden gehouden.
· LET OP!!!! Er is versterkte degradatie
mogelijk. Versterkte degradatie is afhankelijk
van het aantal teams dat terugkomt uit de
hogere klassen.

Van:
Allbert ten Hoopen
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Bar en Boos

S

oms is “bar en boos” een uitdrukking om
aan te geven dat het erg slecht weer is.
Bij de LTTC gaat deze uitdrukking helaas de
laatste tijd ook nogal eens op.
Met bar wordt hier dan de tap gelegenheid in
de kantine bedoeld en met boos de reacties
naar het bestuur van de mensen die vrijwillig
bardienst gedraaid hebben.
Het komt nogal eens voor dat de
barmedewerker(s), bij het afsluiten van de bar
onheus bejegend worden omdat een aantal
bezoekers het eigenlijk nog te gezellig vindt
om te vertrekken.

Welnu, sinds januari 2004 zijn er nieuwe Instructies en Richtlijnen voor de
“barvrijwilligers”opgemaakt.
Deze nieuwe regels zijn door het bestuur in
samenwerking met de barcommissie bepaald, omdat in het verleden e.e.a. niet altijd
vlekkeloos verliep.
Wij zijn een sportvereniging met een horeca
vergunning, en dat is een luxe situatie, die wij
moeten koesteren.
Wij zijn nadrukkelijk een sportclub en geen
horeca bedrijf.
Als sportvereniging zijn wij verplicht ons aan
de voorwaarden van verleende vergunningen,
reglementen en statuten te houden. Dat is,
niet altijd gezellig, maar als wij problemen
willen voorkomen, is het wel noodzakelijk. Om
problemen te voorkomen verzoeken wij u
dringend om mee te werken aan de voorwaarden die gesteld zijn.
Wanneer U meent dat een voorstel of mededeling, gedaan door de barmedewerker(s)
niet juist is en u heeft daar op- of aanmerkingen over, dan moet u zich bij het bestuur
melden, en niet bij de barmedewerker, want
hij/zij moet zich houden aan de richtlijnen.

februari 2004

In memoriam
Overigens, zonder deze vrijwilligers zouden
wij de bar niet eens kunnen runnen.
Ik ga er vanuit dat een ieder begrip op kan
brengen voor de beslissingen die de barmedewerker neemt en deze respecteert en
opvolgt. Immers de barmedewerker is op dat
moment de baas in de kantine en verantwoordelijk voor een correcte gang van zaken in
onze hal.
Mochten er zich toch problemen voordoen
waarbij het barpersoneel onheus bejegend
wordt en of gehinderd bij de uitvoering van
zijn taak, dan zal het bestuur niet schromen
om maatregelen te nemen tegen de “lastige”
klant(en).

Ongeacht op welke wijze men betrokken is
bij de club.
Namens het dagelijksbestuur,
Albert Enterman.
___________________________________

In memoriam
In de leeftijd van 78 jaar
is van ons heengegaan
ons
oud clublid
Steven Stegeman
Onze gedachten zijn bij
zijn familie, die wij heel
veel sterkte toe wensen.
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Nieuwjaarstoespraak

G

oedenavond en welkom op deze
nieuwjaars receptie van de LTTC de Toekomst.
Ik ben blij met deze grote opkomst. Iedereen
heeft bij binnenkomst aan de bar een kop
koffie of thee kunnen krijgen met daarbij 2
muntjes voor nog 2 consumpties, wat verder
nog gedronken wordt moet gewoon afgerekend worden.
Zoals U kunt zien en horen wordt deze avond
omkleed met live muziek door Harald
Haverkorn en twee van zijn bandleden.
Vorig jaar op 3 januari kon ik trots mededelen
dat ons 1ste Heren Team was toegetreden
tot de ERE divisie.
Nu op 2 januari spelen zij na 2 competitie ronden nog steeds ERE divisie.
Wel zijn we er inmiddels achter dat het vasthouden van zo’n plaats geen fluitje van een
cent is, en dat de mannen beide ronden erg
diep moesten gaan om te voorkomen dat ze
zouden degraderen. Dit alles heeft voor ons
als toeschouwer wel vele wedstrijden en partijen opgeleverd die zowel bloedstollend als
fantastisch om te zien waren. Heren ga zo
door.Ons eerste Dames Team is dit najaar
kampioen geworden van de 3de divisie en gepromoveerd naar de 2de divisie, een knappe
prestatie waarop Henk Brinkerink als voorzitter van de TC later vanavond nog zal terug
komen.
Wilco Brunsveld en Marina van der Zee hebben deze zomer hoge ogen gegooid in Ierland op de Special Olympics, waarvan zij met
Goud, zilver en brons omhangen zijn terug
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gekeerd.
Zij zijn dan ook wat ons betreft, terecht uitgenodigd op maandag 5 januari voor de
nieuwjaars receptie van de gemeente
Lochem in de Lochemse Schouwburg om
19.30 uur. Tijdens deze receptie zal de uitslag bekend gemaakt worden van de verkiezing van onder andere de individuele sport
mensen en de sportploeg van het jaar . Hiervoor zijn Wilco en Marina genomineerd.
Wat de uitkomst ook moge zijn, het is so wie
so al heel bijzonder dat je hiervoor
genomineerd en uitgenodigd wordt door ons
gemeente bestuur.
Verder hebben velen van ons hun eigen persoonlijke prestaties scherper gesteld of gewoon lekker en gezellig gespeeld.
De Technische Commissie is inmiddels vernieuwd en met veel elan aan het werk gegaan. De trainingen voor de jeugd en de senioren zijn serieus aangepakt en tot ieders
tevredenheid gebeurd hier weer erg veel en
op een goede manier.
Commissie leden en Trainers bedankt voor
jullie inzet.
Helaas zijn er in 2003 enkele mensen overleden die op een of andere manier een binding
met de Toekomst hadden. Van onze leden zijn
dat de heer Bretveld en Johan Dekker van de
ALTC, Oud lid en voormalig voorzitter de heer
de Winter en van onze vrijwilligers overleed
de echtgenoot van mevrouw Groot Lipman.
Wij wensen de familie van deze mensen
ook de komende tijd veel sterkte toe met dit
Albert Enterman
verlies.
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Trainingsschema recreanten

T

ijdens de Nieuwjaars wisseling hebben wij te horen gekregen dat Bennie Wijnhoud er mee
stopt is om de recreanten te blijven trainen. Gelukkig hebben we Remie Beelen, speler van
het eerste herenteam, bereid gevonden om de trainingen van Bennie Wijnhoud over te nemen.
Helaas hebben we ook van enkele recreanten afscheid moeten nemen om allerlei redenen.
Zodat we een nieuw schema hebben moeten maken voor dit komende voorjaar.
De 1e groep traint van 20.30 uur tot 21.15 uur en zal bestaan uit:

Antonio Arts

Mario Vruggink

Ben Wenneker

Wim Klein Wassink

Lienke Freriks

Wim Brinkerink

Henk Harmsen

Henk Sloesrawij

Ben Jansen (lochem)

Bert Jansen (barchem???)

De 2e groep traint van 21.15 uur tot 22.00 uur en zal bestaan uit:
Linda Spruit

Henk Harmsen

Chris Wenneker

Henk Brinkerink

Bart Fleming

Coos Jansen

Bep Geverink

Jacqueline Vos

Henk Franssen

Arie Pater

Bart Ebskamp

Erna Eilers

Jaap Koert

Fred Moespot

Geert Zeelte

Etty Seegers

Marieke Enterman

Albert Enterman

Joop Stokvisch

We willen graag proberen om de 1e trainingsgroep in een volle bezetting te laten trainen. Zijn
er plaatsen over, dan kunnen deze opgevuld worden door spelers uit de 2e groep!

In overleg kan er op de speelavond altijd ingeschoven worden.
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Uitslag rookenquete
Enquete vragen

Rokers

Niet rokers

Rokers ?

Hoeveel mensen hebben meegedaan

12

21

4

Ik ben ouder dan 18 jaar

12

21

3

Ik houd rekening met niet rokers

12

n.v.t

3

Bezwaar buiten sigaret roken

3

n.v.t.

0

Weet je een alternatief

7

8

0

Roken in kantine niet altijd toestaan

9

21

4

Roken altijd toestaan in kantine

3

0

0

Roken moet altijd verboden worden

0

5

0

Wie heeft een alternatief?

7

10

0

Entree met afzuiging

3

3

0

Buiten onder afdak

0

2

0

Redactie of bestuurskamer met afzuiging

1

3

0

Berghok

1

1

0

Hoek kantine met extra afzuiging

1

0

0

Andere ruimte creeren

3

0

0

In de berging

1

2

0

Kantine tweedelig maken

2

0

0

3

0

0

Alternatieve rookruimte

gestelde vragen tijdens enquete
Wat moeten we met de mensen van
t Lathmer en de gehandicapten
die kun je niet naar buiten sturen
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Clubkampioenschap senioren

H

et was het proberen waard. In het verleden werden de clubkampioenschappen altijd afge
werkt op een zondag. Maar er kwamen steeds minder deelnemers, teveel wedstrijden op 1
dag en de zondag doorbrengen in gezinsverband waren de voornaamste redenen van het niet
mee willen doen.
Daarom maar eens geprobeerd het op een andere dag te doen. En zo ontstond het idee de
clubkampioenschappen af te werken op 3 vrijdagen. En het werd een succes. Het maximale
aantal van 40 werd gehaald en de meerkampvorm bleef in stand. Op de eerste vrijdag werden
de voorrondes afgewerkt in een best of three systeem in 5 achtkampen. Met dank aan Bennie
Klein Teeselink werden er daarna geen tussenrondes gespeeld, maar plaatsten zich de nummers 1 en 2 rechtstreeks voor de finalepoule. De nummers 3 en 4 kwamen bij elkaar in, als ook
de nummers 7 en 8. En zo ontstonden er vier poules, die een tienkamp afwerkten op vrijdag 16
en 23 januari in een best of five systeem. Er waren veel spannende partijen en de stemming
was opperbest. We kregen in Paul van de Weerthof een verrassende clubkampioen, maar ook
de vierde plaats van Jan Voelman vonden we een bijzondere prestatie. We zitten alweer te
denken aan een vervolg, namelijk het clubkampioenschap dubbelspel. Jullie mogen alvast een
partner uitzoeken en meer informatie krijgen jullie in één van de volgende nummers van de
Toekomst Meppers. Het wordt in ieder geval een open indeling en wij gaan peilen hoe groot de
belangstelling hiervoor is. De bedoeling is dat deze kampioenschappen direct na de competitie
worden gespeeld.
Uitslag

1. Paul van de Weerthof, (kampioen 2004)
2. Tom Bleumink
3. Ben Klein Teeselink
4. Jan Voelman
5. Ronald Swaters
6. Jos Zonneveld
7. Henri Wittenberg
8. Remco Verwoerd
9. Johan Heijink
10.Maaike Krikke/Mirko Egbers

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Erwin Driessen, (winnaar poule B)
Mark Willems
Laurens Veltman
Frans Snijder
Sandra Bouck
Patrick van Laarhoven
Rino Knippen
Ferdinand van Hilst
Kees Jan Snijder
Bram Ebskamp

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

Arend Horstman,(winnaar poule D)
Bartho van Well
Hans van der Lande
Mario Vruggink
Jacqueline Vos
Linda Spruit
Albert Enterman
Henk Sloesarwij
Geert Zeelte
Chris Schuiling/Wim Brinkerink

Marlies Fleming, (winnaar poule C)
Henk Stegeman
Ellen Simmelink
Jan Bouwmeester
Johannes Osterloh
Henk Emsbroek
Henk Franssen
Wim Voelman
Rob Jorritsma
Joop Stokvisch

Namens de TC, Henk Brinkerink en Albert ten Hoopen.
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Bestuurs- en commissieleden
Bestuur:
A. Enterman (voorzitter)
C. Harmsen-Miedema (secretaris)
(claske-harmsen@planet.nl)
C. Enterman (penningmeester)
H. Emsbroek (vice-voorzitter)
H. Albers (vrijwilligerscoördinator)
L. Kok
C. Wenneker
H. Brinkerink

0573-471266
0573-253801
0573-256867
0573-253146
0573-256260
0573-254676

Wedstrijdsecretariaat:
A. ten Hoopen
L.v.d. Molen

0573-254982
0573-258045

0573-471266
0573-251847

Activiteitencommissie:
K. Hage (voorzitter)
K.J. Snijder (penningmeester)
M. Snijder

0573-254779
06-42805261
06-22605821

A.L.T.C.-commissie:
E. Eilers-Kraan
B. Geverink-Beumer
A. Pater
R. van der Zee
B. Bannink

0573-252703
0573-221557
0573-255659
0575-521736
0573-252195

Barcommissie:
J. Bouwmeester
C. Wenneker

0573-252678
0573-256260

Financieel manager:
J. Wissink

0573-252630

Jazz-gymnastiek:
J. Vos
Jeugdcommissie:
L. van der Molen (voorz,-secr.)
M. van Eeten
R. Otten (penningmeester)
J. Fleming
J. Osterloh

20

0573-252066

0573-258045
0573-257331
0573-258277
0573-253461
0573-251965

Kascommissie:
H. Brinkerink
E. Driessen
W. Wilgenhof

0573-254676
0573-471200
0573-251821

Recreantencommissie:
C. Wenneker (voorzitter)
I. Wissink (penningmeester)
L. Kok
H. Franssen
L. Freriks

0573-256260
0573-252630
0573-253146
0575-514207
06-45354704

Redactie:
H. Albers (eindredactie)
M. Enterman (puzzel)
K. Bergsma (redactie)
F. Snijder (corrector )
C. Wenneker (agenda)
R. Scheggetman (redactie)

0573-256867
0573-258264
0573-280344
0573-254961
0573-256260
0573-402408

Schooltafeltennis Commissie:
H. Emsbroek
W. Voelman

0573-253801
0573-252659

Schoonmaakcommissie:
L. Kok

0573-253146

Technische Commissie:
H. Brinkerink (voorzitter)
A. ten Hoopen (secretaris)
E. Wissink (technische zaken)

0573-254676
0573-254982
0573-491310

Trainers:
R. Beelen
K. Hage
F. Snijder
H. Vels
B. Wijnhoud
E. Wissink
J. Zonneveld

0316-223582
0573-254779
0573-254961
0573-257963
0570-653212
0573-491310
0573-257596
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Jarigen

Ledenmutaties
P. Goedknegt
E.M. Stegeman
W. Wilgenhof

Senioren:
Februari 2004
A. Lankhof
H. Wevers
J. Veldmaat
J Zonneveld
J.J. Hoekzema
L. Ebskamp
F. Hilst,van
H. Holtslag
M. Vruggink
G.W. Brinkerink
G. Wissink-Tellinga
J.L. Lamers
D. Niesink
A. Jonge,de

03-02
03-02
06-02
07-02
09-02
11-02
13-02
15-02
15-02
17-02
20-02
21-02
21-02
26-02

Maart 2004
E.I.H.W. Jonker,de
A.S.G.G. Arts
J. Elshof
A. Horstman
W.J. Klein Baltink
C.S. Nijenhuis
J. Koert
W.J. Voelman
M. Brinkerink
M.M. Spruit
D.J. Vries,de
K. Nengerman

01-03
05-03
07-03
09-03
15-03
16-03
19-03
19-03
25-03
26-03
27-03
31-03

April 2004
C. Harmsen-Miedema
B. Ebskamp
H.M. Harmsen
J. Sijken
R.N. Spanje,van
J.H.G. Hofman
B. Jansen
J. Willems
J.C.M Goedknegt
J. Stokvisch
G.A.M Giovanella
J.R. Heijink
M. Enterman
A. Slooten,van

01-04
02-04
02-04
02-04
02-04
03-04
03-04
04-04
05-04
09-04
14-04
14-04
19-04
23-04

29-04
29-04
30-04

Jeugd
Maart 2004
J.W.T Heyden,van der
M. Visser
W.C.A. Tjepkema
S.P.G. Fettelaar
C. Molen,van der

09-03
19-03
23-03
26-03
27-03

April 2004
N. Grootjans
J. Molen,van der
F. Jansen

11-04
13-04
17-04

Adreswijziging:
Marcel Theunissen
Oosterbleek 21
7242KC Lochem
Tel: 0573- 25 20 03
Nieuw telefoonnummer.
Marcel Snijder
070-33 55 351
Bedankt als lid per 1 januari
Wegens omstandigheden:
Dirkje Moespot.
Wegens studie:
Lucasz Piskozub
Geboren:
Julia/Carla/Elisabeth
Dochter van Rob de Cler en Lia Klein Polsvoort.
Nieuw lid aangepaste sporters:
Per 21 januari 2004
M.Buil (Martijn)
Zwiepseweg 107
7241GR Lochem
Tel; 0573-28 96 98
Geboren”19-06-1973
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Het barrooster

H

ieronder is het barrooster van de actuele maand en de daarop volgende maand(en). Het
onderstaande rooster is voor de bardiensten tijdens de competitieavonden (maandag, vrijdag en zaterdag). De hal is echter vaker open dan het barrooster doet vermoeden. Momenteel
is de hal ook open op dinsdagmorgen (Gerrie Vels draait dan normaliter de bardienst), woensdagavond (hier regelen de recreanten onderling de barbediening), donderdagmorgen (één van de
jazzgymdames zorgt voor de barbezetting) en de trainingen op de dinsdag en de donderdagavond (dan is er geen barbezetting).
Bij evenementen en toernooien zorgen de organisatoren in principe voor de barbezetting, dit in
overleg met de barcommissie. Ruilen van bardiensten kan in onderling overleg. Het barrooster
kan men nu ook weer op onze website terugvinden (www.lttcdetoekomst.nl).
Barrooster voor de competitieavonden, waarbij de bardienst aanvangt om 19:15 uur op maandag en vrijdag en om 13:00 uur op zaterdagmiddag.

Ma. 2 febr.
Vr. 6
Ma. 9
Vr. 13
Zo. 15

Gesloten.

febr.
febr.
febr.
febr.

M.Willems/R.Jorritsma.
Team 9.
H.Stegeman/T.Bluemink.
J.Bouwmeester/R.Broeke
H.Brinkerink.

Ma. 16 febr.
Vr. 20 febr.
Ma. 23 febr.
Vr. 27 febr.
Za. 28 febr.

Team 9.
A. ten Hoopen/W.Wissink.
Gesloten.
P.v.d.Weerthof.
H.v.d.Lande.

Vr. 2 april
Za. 3 april
Ma. 5 april
Vr. 9 april
Ma. 12 april
Vr. 16 april
Ma. 19 april
Vr. 23 april
Ma. 26 april

F.Moespot/H.Franssen.
R.Swaters.
Team 9.
H.Sloesarwij/J.Stokvisch.
Gesloten.
J.Zonneveld/B.Ebskamp.
T 9.
Dames 1.
Gesloten.

De sleutel van de hal is af te halen bij:
Jan Bouwmeester Stalkaars 8
Linda Spruit
Graaf Hendriklaan 9
Harry Albers
Kopermolenring 22

Ma.
Vr.
Ma.
Vr.
Za.

1
5
8
12
13

maart
maart
maart
maart
maart

Ma.
Vr.
Ma.
Vr.
Ma.

15
19
22
26
29

maart
maart
maart
maart
maart

Gesloten.
Vos/ F.v.Hilst.
Gesloten.
J.Zonneveld/J.Veldmaat.
11.00-17.00 J.Heyink
vanaf 17.00
C.Wenneker/
C.Schuiling
A.Enterman.
T9
Dames 1.
Gesloten.
K.J.Snijder/ R.Verwoert.
Gesloten.

Harry Albers
m.m.v. Jan Bouwmeester
23
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Rookverbod
Betreft het rookverbod voor de hal.

Beste leden,
Na lang wikken en wegen heeft het bestuur besloten, dat er in de
hal/ kantine niet meer gerookt mag worden met uitzondering van
de voormalige redactiekamer.
De uitslagen van de enquête zijn bestudeerd en we hebben alle
punten die jullie aangaven meegenomen om te komen tot dit besluit. Er was voor velen van u toch wel de behoefte om een alternatieve ruimte te creëren, en daar hebben wij gehoor aan gegeven,
door van de redactiekamer een rookhok te maken. Wij hopen dat
de rokers er aan willen denken dat wanneer zij gebruik maken van
deze ruimte de ventilator aan moet staan. Verder willen wij iedereen bedanken die meegedaan heeft aan de enquête.
Het verbod gaat in, als de herinrichting van redactie- en bestuurskamer is gerealiseerd.
Op dat moment zullen wij u duidelijk aangeven, dat het rookverbod
van kracht is geworden, en er alleen nog maar in de redactiekamer
gerookt mag worden, al hebben wij er natuurlijk geen enkel bezwaar tegen als u bij mooi weer uw pafke buiten neemt.
Vele rokers hebben nu al de weg naar de redactiekamer gevonden, en wij rekenen er op, dat u allen in de toekomst wilt meewerken aan het rookverbod in de hal/ kantine.

Het bestuur van LTTC de Toekomst.

het laatste nieuws het eerst bij
WWW.LTTCDETOEKOMST.NL
25
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Een adverteerder in de schijnwerper
Naam bedijf.
Adres
Telefoon
Eigenaresse

AKRIBIE.
Broeksmaatplein 1
0573-254580
Lieke Grootjans

V

oor drie en een half jaar geleden, in het jaar tweeduizend, is Lieke met haar bedrijf Akribie
gestart. Ze heeft haar kantoor aan huis. Men kan bij haar terecht voor tekstverwerking, tekstcorrectie en vertalingen van bijvoorbeeld handleidingen, brochures, brieven, lezingen, jaarrekeningen, gebruiksaanwijzigingen en veiligheidsvoorschriften. Ook scriptie’s worden door haar
vertaald.
Lieke zelf vertaalt in het Engels. Ze is met
een H.B.O-opleiding Engels bezig, deze
opleiding heeft ze bijna afgerond. Omdat
Lieke iets met talen heeft, kwam bij haar
het idee om dit bedrijf op te starten.Haar
partner werkt ook mee in het bedrijf, hij
schrijft de teksten. Die zullen vast wel
goed zijn, want hij is sportfotograaf jour
nalist.
Zijn voorkeur gaat uit naar de motorsport.
Natuurlijk kun je bij Lieke niet alleen voor
Engels terecht, maar voor verschillende
talen. Nou, beste mensen, hier komen ze,
Spaans, Frans, Pools, Duits, Italiaans.
Arabisch en Fins. Deze vertalingen wor
den door freelancers gedaan. Toen ik haar
vroeg, hoe kom je aan al die mensen? zei
ze, “nou gewoon, die solliciteren bij mij. Het
zijn allemaal open sollicitaties. Ze krijgt
bijna elke week wel een sollicitatie binnen.
Als ze opdrachten krijgt, dan word het aan
pakken. De vertalingen en correcties wor
den twee maal, door verschillende perso
nen nagekeken. Zodat de kans op fouten heel
gering is. Ze heeft ook nog drie zonen thuis,
van 16, 15 en 13 jaar.Dan nog haar H.B.Oopleiding en een eigen bedrijf opstarten. Ik
vind dit geweldig van haar. Ze zegt, mijn bedrijf loopt lekker.Er komt hoe langer, hoe meer
klandizie. En ik hoop voor haar dat dit zo blijft. Veel succes.

Auteur
Ria Albers
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Jaarlijkse Bingoavond

I

n onderlinge samenwerking heeft onze
“Aangepaste Lochemse Tafeltennis Club”
(ALTC) en onze Recreanten Club (RC) deze
avond georganiseerd. Vele leden hebben op
de oproep gereageerd en kwamen naar onze
kantine. We begonnen met een kopje koffie
en een lekkere plak cake. Enige leden van
onze ALTC werden begeleid door onze vrijwilligers.
De bingoplankjes gingen vlot van de hand voor
50 eurocent per plankje. Het rad begon te
draaien en het was muisstil in de kantine, ook
al omdat er mooie prijzen te winnen waren.
Al snel klonk het ‘BINGOOOO’!!! en Gerda
dacht de gelukkige te zijn. Maar deze bingo
was niet kompleet, een tegenvaller voor
Gerda. Verschillende speelronde’s kwamen
aan bod en al spoedig bleek dat Ben een kei
in dit spel was, want hij sleepte heel wat prijzen in de wacht.
Josje had op een zeker ogenblik ook een
bingo en zocht een knuffelbeer uit, waar hij
heel gelukkig mee was.
Om half tien gingen onze leden van Anke
Marjolein, de Molengronden en de Achterstraat naar huis en werd er een pauze ingelast.
Ondergetekende had een mooi prijsje op het
oog en Gerda had haar oog laten vallen op
een groene schaal die nog steeds op de
prijzentafel stond. Voor ons zat het er nog in,
maar bingo, ho maar.
Op een zeker moment had Ivonne bingo. Zij
won de schaal en gaf deze spontaan aan
Gerda. Dit was natuurlijk een erg lief gebaar.
De hoofdprijs was inmiddels ook gevallen en
Karin kon een rieten mand met lekkernijen in
ontvangst nemen. Mijn prijsje stond er ook nog
steeds. Toen fluisterde Iertje in mijn oor: “Als
ik bingo heb, krijg jij die kopjes, die je graag
wil hebben”, en door Erna waren geschonken.

Kobus kampioen

D

e Pathmoshal in Enschede was enkele
weken geleden het podium voor de strijd
om
de
Twentse
tafeltenniskampioenschappen. En net als voorgaande
jaren toonde Gert Kobus aan dat zijn heerschappij nog voorduurt.
Kobus vertegenwoordigde De Trefhoek, maar
zijn competitieteam in de eredivisie is De Toekomst uit Lochem.
Wai Lung Chung ondervond aan den lijve dat
er ondanks het zeker aanwezige talent, nog
heel wat werk moet worden verzet om het
niveau van Kobus te benaderen.
In de ABC-klasse kreeg Chung in de kwartfinale tafeltennisles van Kobus.
In de finale was Thijs Smit van Entac de tegenstander van Kobus. Kobus won de eerste game met 11-6, waarna Smit even hoop
mocht koesteren met 7-11 maar die illusie
werd hem met tweemaal 11-4 snel ontnomen.
De ontevredenheid bleef en de opmerking
kwam in de halve finale van de S1-klasse met
als tegenstander Chung nog regelmatig terug.
Chung rook zijn kans en benutte die tot verrassing van de vele toeschouwers met 11-9,
14-12, 7-11 een 11-7.
In de finale, een best-of-seven, maakte Kobus
Chung nog eens duidelijk hoe de verhoudingen liggen door de eerste twee games op
overtuigende wijze met 11-4 te winnen. Ook
de resterende partijene werden ruim gewonnen.
Bij de vrouwen ging de titel in de BC-klasse
naar Ellis Schukkink. Schukkink bleef in de
meerkamp haar opponente Mirjam Reuver
voor.
Twentse Courant Tubantia 19-1-04

Auteur
Klazien Emsbroek
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Jeugdhoek 1
Het was weer eens zo ver, de jeugdclubkampioenschappen zijn al weer achter de rug. En hetr
was om eerlijk te zijn wel een fantastische dag. We begonnen s’ morgens om tien uur met de
competitie en door alle teams is er gewonnen dus dat was al weer een goed begin voor de
jeugd.
Om twee uur ging het beginnen, er waren negentien jeugd leden aan wezig en ze werden
ingedeeld in hun poule. Voor de nieuwe jeugdleden was het even wennen om aan de andere
kant van de tafel zo`n grote jongen of meisje te zien staan, maar het ging die dag er vooral om
om mekaar beter te leren kennen en een gezellige dag te hebben. Dit was voor een eenling toch
nog moeilijk om de begrijpen, maar dit probleem werd opgelost door een poedelprijs uit te delen,
want elk begin is moeilijk. Nadat de eerste poule`s waren uitgespeeld en een ieder in een andere
poule kwam waar je een ongeveer gelijkwaardige tegenstander tegen kwam werd er verder
gespeeld in een A tot en met E poule. In de A poule werd er gestreden voor de kampioen dat is
dit jaar MAX EBSKAMP geworden een goede tweede was JOCHEM BEIJER en derde is geworden MARTEN ADOLFSEN
Na de clubkampioenschappen gingen we met de hele koppel gourmetten, dit hield ook in dat de
trainers ook uitgenodigd waren voor hun inzet. Dus hierbij bedanken we Esther Wissink, Frans
Snijder, Irene Faber, Koma Hage en Jos Zonneveld. Ook willen wij alle mensen bedanken die die
dag geholpen hebben, Yvonne bedankt en Remie natuurlijk ook.Nadat de kinderen alle hadden
gegeten en naar huis waren gegaan gingen we opruimen en schoon maken.
De jeugdcommisie vond het een erg geslaagde dag we hopen dat jullie dat ook vonden.
Hier nog even een paar datums die jullie allemaal goed moeten onthouden.

6 Maart is er een flimavond
23 24 25 April gaan we op kamp
16 Mei is er weer loop-a-thon

Regiokampioenschappen Gorssel
De dag begon al vroeg voor sommige van ons 8 van de 10 moeten om kwart over acht al bij de
hal vertrekken, de twee meisjes begonnen later. Om negen uur begonnen de meeste wedstrijden. Het duurde vaak lang voor de tweede wedstrijden maar ze wisten zich goed te vermaken.
Er werd door alle leden zeer goed gespeeld, maar dat was soms niet goed genoeg. Of ze
hadden de pech dat ze tegen iemand van de Toekomst moesten, of niet Jochem. Toch zijn er
nog al wat prijzen gevallen aan onze kant, even alles op een rij.
Jongens enkel pupillen D
Jongens enkel 4e klasse
Jongens enkel 5e klasse
Meisjes enkel pupillen D

Marten Adolfsen
Freek Jansen
Marten Adolfsen
Annemiek Roelofs

TWEEDE PRIJS
TWEEDE PRIJS
EERSTE PRIJS
EERSTE PRIJS

Jongens dubbel pupillen

Marten Adolfsen samen met Annemiek Roelofs TWEEDE PRIJS
Vervolg op pagina 35
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De puzzelhoek
De juiste oplossing van de puzzel uit het vorige nummer was: “Prettige kerstdagen en een
voorspoedig nieuwjaar”. Er zijn deze maand 5 oplossingen binnengekomen. De prijs gaat
deze maand naar Alwin Lankhof.
Thema van deze puzzel is: Valentijnsdag
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Anoniem
Bloemen
Bioscoop
Boeket
Cadeautje
Chocola
Datum
Date
Etentje
Februari
Geluk
Gebak
Jam
Hartje
Kaartje

Kus
Liefde
Love
Roze
Roderozen
Roos
Roman
Samenzijn
Trouw
Vriend
Vriendin
Valentijn
Valentijnsdag
Verliefd
Wol

INLEVEREN UITERLIJK 1 MAART IN DE COPYBUS!!!
Oplossing februari nummer:
Naam:
Tel. nummer:

t.a.v. de redactie
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Jeugdhoek 2
Dus zoals je kunt zien heeft onze jeugd het
niet slecht gedaan, toch wil ik de andere namen ook even noemen want die hebben ook
heel goed gespeeld al hebben ze dan geen
prijs behaald dat zijn Jochem Beijer, Siebe
Fettelaar,Kevin Kamma, Dennis Oostelaar,
Christiaan v/d Molen, Dylan Kamma, Maaike
Visser, Klasse gespeeld. Dit namens de begeleiders die mee zijn geweest en de hele
dag zijn gebleven. Toch wil ik ook even de
begeleiders bedanken voor hun inzet de hele
dag want het was wel heel lang van kwart
over acht tot kwart over zeven. Dus bij deze
bedank ik Susanne en Peter Kamma,
Jacqueline Vos en Ferdinand van Hilst. Ook
wil ik onze enige supporter van die dag bedanken voor zijn komst namelijk Bennie Klein
Teeselink en dochter, leuk dat jullie er waren.
Het was een grandioos en ook een zeer gezellige dag. Jongens en natuurlijk ook de
meisjes bedankt en ik hoop dat jullie volgende
keer ook weer mee doen.

Hallo allemaal dit is een oproep aan alle
leden
Wij de jeugdcommisie zijn op zoek naar
OUDE TAFELTENNIS BATJES
wie heeft er nog en zou ze aan de jeugd
willen geven, dit is dus voor
de nieuwe jeugd die komt kijken en nog
geen batje heeft.
Ook zijn wij op zoek naar een OUDE
TAFELTENNISTAFEL
waar wij de poten van kunnen afzagen,
zodat ook de kleinere
jeugd onder ons ook de kans krijgt om te
kunnen tafeltennissen
op niveau, want de gewone tafels zijn vaak
te hoog voor ze en
op deze manier kunnen hun ook al leren
spelen.

Wiesheden

B

oerenwiesheden

1.
Een adviseur nemt eerst oew allozie in beslag, um oe dan te vertellen hoe late ,t
is.[finkelstein]
2.
Zels as een boer van plan is umme te luieren, steet e bietieds op um d’r vrog met te
können beginnen. [ E. W. Howe]
3.
Geld is gin kwaole, anders konne wie het neet
zo makkelek kwietraken. [James Last]
4.
As wie allen ,t iens bint, hef niemand voldoende nao-edacht.[Walter Lipman]
5
.Nemt nooit iemand in vertrouwen dee nooit
glimlacht. [Henri de montherland]
6.
Aovertugingen bint gevöörlijker tegenstanders van de wöörheid dan leugens.[Friedrich
Nietzsche]
7.
December zachte en dikkels regen,gef weinig haope op rieke zegen. [Jan Pelleboer]
8.
Ongeliek erkennen is ok ,n meniere tonen dat
wie verstandiger ewörden bint. [Jonatfan
Swift]

Overgenomen uit de Moespot
Ria Albers
___________________________________

Bedankje
Bep Fisscher wil via deze
Mepper de ALTC-commissie
harteleijk voor alles bedanken.

KUNT U ONS MET EEN VAN DEZE DINGEN HELPEN NEEM
DAN CONTACT OP MET LINDA SPRUIT
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De twee kanten van...

l

ienke is al heel wat jaren lid van onze vereniging. De laatste tijd staat ze een stevig potje
te meppen en ze weet ook wat het betekent om de handen uit de mouwen te steken. Ze
is geen onbekende achter de bar en ook de schoonmaakploeg kan op haar rekenen. Ze
staat in deze Mepper in het voetlicht:

Naam;
Woonplaats;
Geboorteplaats;
Leeftijd;
Verliefd of getrouwd;
Kinderen;
Ik ben;
Speelklasse;
Trainingsarbeid;
Ik ben lid sinds;
En het minst leuke;
Ambities prive;
Ambities tafeltennis;
Beste prestatie ooit;
Grootste blunder;
Het eerste wat ik doe als
Ik wakker wordt;
Favoriete muziek;
Niet om aan te horen;
Lekkerste eten;
Niet te eten ;
Favoriete drankje;
Niet te drinken;
Huisdieren;
Werk;
Hobby’s;
Ik ging op tafeltennis omdat ;
Favoriete film;
Favoriete speler;
Favoriete speelster
Wens/droom;
Wijze raad;
Je levensmotto;
Dit interview was;

Lienke Freriks.
Lochem.
Winterswijk.
49 jaar.
Geen van tweeën
Drie kinderen
Een trouw club lid
Zesde klasse
Een keer per week
1985 dus 19 jaar
Dat er gerookt word
Wil nog lang in het arbeids proces mee doen
Nog lang in goede gezondheid mag mee spelen
Met dubbel een beker gewonnen
Dat ik getrouwd ben geweest
Naar de w.c
Egerlander
Hard rock
Lasagne
Gekookte witlof
Spa lemmon
Alcohol
Een poes
Interieurverzorgster
Tafeltennis en kaarten
Ik het gewoon leuk vind
Titanic
Remy Beelen
Emmy Pater
Lang en gelukkig leven
Minder ruzie, te beginnen bij de toekomst
Geniet van het leven
Heel leuk

Auter
Ria Albers
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“Tafeltennis-nooit-grappigs”

D

at er weinig inzendingen zijn voor de rubriek ‘tafeltennis-nooit-grappigs’, is nooit grappig.
Gelukkig hebben we nog wel ‘tafeltennis-nooit-grappigs’ van de website om in het clubblad
te plaatsen. Neem het in je op ter inspiratie en zend zelf ook eens een leuke ‘tafeltennis-nooitgrappigs’ in. Dit kan via de copybus, of zend ze in via de website (www.lttcdetoekomst.nl).

Marcel Snijder
Als De Toekomst torenhoog boven Torenstad
uittorent, is dat nooit grappig (voor Torenstad).
Marcel Snijder

Iemand die zegt dat hij last heeft van KORT
water, is nooit grappig!
Linda Spruit

Als de diepvriesvoorraad snacks wordt verorberd tijdens de wedstrijd van Toekomst 1
tegen Torenstad 1, is dat nooit grappig!!
Chris Wenneker

Als je een van de komende weekends een
stukje cultuur gaat opdoen en dan is dat in
het biermuseum in Alkmaar, is dat nooit grappig!! (Vooral als je niet verder komt als het
proeflokaal.)
Chris Wenneker

Als je voor, tijdens en na de wedstrijd van ons
1e herenteam tegen Torenstad achter de bar
staat en je daarvan stalbenen krijgt, is dat
nooit grappig.
Chris Wenneker
Een wedstrijd net op het randje winnen, is
nooit grappig (voor je tegenstander).
Marcel Snijder
Wanneer het wat minder met de economie
gaat: is de sigarenman de sigaar, de groenteman de pisang, legt de houthakker het bijltje erbij neer, kan de schoorsteenveger wel
op het dak gaan zitten, kan de stratenmaker
op straat staan, zitten de masseurs hem te
knijpen, weten de kleermakers er geen mouw
meer aan te passen en moeten tafeltennissers op den duur spelen zonder tafel. En
met name het laatste, is nooit grappig.
Mirko Egbers
Als je probeert een "spelletje" te spelen met
tafeltennis en dan ook nog probeert de naam
van "De Toekomst" hoog te houden, dan is
dat nooit grappig!!
Chris Wenneker
Als je de Bennie Wijnhoud Bokaal wint met
de overrompelingstactiek, is dat nooit grappig!
Chris Wenneker
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Als je een competitiewedstrijd bij De Brug
moet spelen terwijl onder andere Toekomst
16 (Albert ten Hoopen, Henk Sloesarwij, Joop
Stokvisch, Chris Schuiling) daar ook moeten spelen die avond, is nooit grappig.
Mirko Egbers
Als je (in dit geval Mirko) die avond toevallig
je korte broek bent vergeten en er één van
Toekomst 16 moet (en kan) lenen omdat er
één (in dit geval Albert) een extra broek bij
zich heeft, is dat helemaal nooit grappig.
Mirko Egbers
Als je denkt een avond rustig te kunnen bijklussen in Markelo en dan kom je aantal leden van onze zuurtjesclub tegen en je moet
deze mensen dan ook nog de gehele avond
c.q. nacht van drankjes voorzien dan is dat
nooit grappig.
Chris Wenneker
Overleg tussen Chris & Chris over de
S(ch)lagerparty van 9 april 2003. Chris W.
vraagt aan Chris S. wat we kunnen doen op
deze Duitse avond. Chris S antwoordt: Dan
zijn we gauw klaar want je hoeft alleen maar
een grote mond op te zetten en dat is nooit
grappig!
Chris Wenneker
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Aankondiging (Paaskaarten)

PAASKAARTEN
Op vrijdagavond 9 april om 20:00 uur is er opnieuw een
kaartavond.
Iedereen mag (gratis) mee doen en er zijn leuke
prijzen te winnen.
Er worden de volgende (kaart-)spelen
georganiseerd:

JOKEREN

&

KLAVERJASSEN

Kies aan welk spel je wilt meedoen en schrijf je in.
Een inschrijfformulier hangt in de hal
(bij binnenkomst van de hal aan de rechterzijde)
De inschrijving loopt tot en met donderdag 8 april.

De activiteitencommissie
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Volgende maand verwacht...
n

Reacties op het rookverbod?

n

Uitslagen Paaskaarten

n

Het eerste speelt wel/geen promotie/degradatie?

n

Nieuwe nooit-grappig?

n

Jouw wedstrijdverslag?

n

Wellicht staat uw stukje in het volgende clubblad?

Waarom het fantastisch is om een man te zijn (herkenbaar?!?!).
Een gemiddeld telefoongesprek duurt 30 seconden;
Vrijwel al het naakt op tv is vrouwelijk;
Als je vijf dagen weggaat hoef je maar 1 koffer mee te nemen;
De rij voor het toilet is altijd minstens 80% korter;
Je krijgt zelf alle flessen en potten open;
Vrienden van vroeger zeggen niet "Goh, je bent wel dikker geworden he?";
Als je naar de kapper wilt hoef je niet eerst te sparen;
Als je aan het zappen bent hoef je niet telkens te stoppen bij elke soap;
Als je solliciteert, letten ze niet op je kont;
Al je orgasmen zijn echt;
Een bierbuik hoeft geen probleem te zijn in een relatie;
Je kunt in je eentje naar toilet gaan;
Je houd altijd je achternaam;
Als men kritiek op je werk heeft, hoef je niet in paniek te raken omdat "
iedereen stiekem een hekel aan je heeft"
Je kunt zonder moeite je eten dood maken;
De schuur is van JOU;
Niemand verwacht van je dat je attent of galant bent;
Niemand vraagt zich stiekem af of je "alles doorslikt";
Je hoeft nooit het toilet schoon te maken;
Je kunt je douchen en aankleden in 10 min;
Als je seks hebt hoef je je niet druk te maken over je reputatie;

Jan van Londen
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