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Gegevens

Tuingereedschap?

Voorjaarskleding?

Parasol?

Tuinset?

Voorjaarsbloemen?

Informeer eerst bij onze
adverteerders!

Het kost steeds weer moeite om copy aan
geleverd te krijgen. Soms is er geen ver-

slag of soms zijn er geen foto’s of er is hele-
maal niets. Best wel jammer en lastig voor
de redactie om de Mepper te vullen.

Organisator Chris regelt forelvissen, krijgt
nauwelijks mensen op de been en moet zelf
het verslag maken. Ook voor hen die al veel
doen werkt dit soort zaken demotivatie in de
hand. Ik hoop dan ook dat het verslag van de
whiskeyproeverij een positiever beeld zal la-
ten zien.

Klagen helpt niet, dus toch maar weer vra-
gen om de moeite te nemen om een verslag
te maken voor het nageslacht. En, toch ook
leuk om je eigen verhaal terug te zien in het
clubblad.

Ook vraagt de redactie weer om support voor
het eerste team. De strijd moet soms onge-
lijk worden gevoerd en enigszins onterecht
staan ze op een plek die ze niet verdienen.
In de komende wedstrijden, hoopt de redac-
tie, moet de zaak worden rechtgetrokken en
we hopen dat ze daarin zullen slagen.

Naast HJ staan in de laatste Meppers meer
dialectverhaaltjes. De redactie hoopt dat dit
op prijs wordt gesteld en vraagt ook om in-
zending van dergelijke copy als jullie iets te-
gen komen. Het hoeft niet specifiek Lochems
te zijn. Achterhoeks of wat er op lijkt mag ook.

De redactie hoopt dat u weer lees en kijk-
plezier zult beleven aan deze Mepper. Ook
zien we graag verslagen van komende acti-
viteiten die in deze Mepper staan aangekon-
digd.

Met vriendelijke groeten
van de redactie

Redactioneel

Clubblad:
Toekomst Meppers
Cluborgaan van L.T.T.C. De Toekomst
30e jaargang, nr. 2, april 2004

Clubgegevens:
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Koedijk 64
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Inhoud

Als er leden zijn die het leuk vinden
competitie te gaan spelen, dan kunnen

jullie je daar voor opgeven voor 15 mei a.s.
Je kunt dat doen door Albert ten Hoopen te
bellen, 0573-254982 of door  te mailen
naar  atenhoopen@hetnet.nl.
Je kunt ook Henk Brinkerink bellen zijn
telefoonnummer is 0573-254676.
Met ingang van 1 mei  a.s. zal de JW-hal op
MAANDAGAVOND zijn gesloten. Dit is in
verband met het sluiten van de competitite.
Wij hebben een verheugende mededeling.

Een aantal sponsoren, die liever anoniem
willen blijven, heeft ons een nieuwe

tafeltennistafel geschonken.
Deze tafel is ook nog eens heel bijzonder,
want hij kan ingesteld worden op verschil-
lende hoogtes. Dit is voor de wat kleinere
jeugdspelers natuurlijk geweldig, want nu ko-
men ze toch iets verder dan hun hoofd al-
leen, boven de tafel uit, en zal het spelen wat
prettiger en gemakkelijker worden.
Dank aan de gulle gevers, maar ook dank aan
Chris Wenneker en Henk Brinkerink die zich
hiervoor ingezet hebben.

Namens het bestuur: Claske Harmsen.

Van de fam. Vels
Hennie Vels heeft weer in het ziekenhuis

gelegen. Hij wil graag iedereen bedan-
ken voor alle leuke kaarten en de belangstel-
ling tijdens en na zijn verblijf uit het zieken-
huis.

Bestuur en leden, ALTC+dinsdagochten en
woensdagavond recreanten heel erg bedankt
voor de fijne attentie bij mijn thuiskomst. Ook
namens Gerrie.

Hennie

Van het bestuur 1

1 Redactioneel
1 Gegevens
2 Inhoud
2 Van het bestuur 1
2 Van de fam. Vels
2 Oproep
3 Agenda 1
5 Agenda 2
6 Achterhoeks vergaderen
9 Wist u dat...
10 Darten (aankondiging)
11 Uit de Moespot
11 Visverslag
12 (Bar)Biergezegdes
12 Hendrik Jan
15 Lady’s fun
16 Enno Wijsbeek 1
17 Enno Wijsbeek 2 (Uitslagen)
20 Bestuurs- en commissieleden
21 Jarigen
21 Ledenmutaties
23 Het barrooster
25 After wad/forel party
26 Een adverteerder in de schijnwerper
29 “Toekomst Moppers”
31 Dubbeltoernooi
32 De puzzelhoek
35 Van het bestuur 2
35 Linda en Mirko
36 De twee kanten van...
38 “Nooit grappig”
39 Whiskeyproeverij
40 Volgende maand verwacht...

Oproep
Wie wil ons komen helpen in de ramenlap-
groep. De ramen worden 1 maal in de 6 a 8
weken gelapt, behalve in de
zomervakantie.De ramen worden gelapt op
de dinsdagochtend tijdens de training van
de recreanten.Wie o wie wil ons komen
helpen??????? Bep

Klazien
Atty

Marian en
Gerrie

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 07 - 08 Pagina 13 - 14 Pagina 18 - 19 Pagina 22 Pagina 24 Pagina 27 - 28 Pagina 30 Pagina 33 - 34 Pagina 37
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Agenda 1

APRIL
Zaterdag 17  april Dames 2e Divisie: US 1 – TOEKOMST 1
Zaterdag 17  april 10e ronde Voorjaarscompetitie Landelijk jeugd/senioren
Zondag 18  april Rinus Nederpelt Toernooi Jeugd info:Jetty Borgers tel. 010-5148166
Zondag 18  april Nederlandse Kampioenschappen Veteranen. Org.: Phoenix-Delft

Info: Ruud Peters 0345-516566
Zaterdag 24  april Promotie/Degradatie werdstrijd Heren

Nationale Jeugdkampioenschappen B Org.: TTV Stiphout
Info: Mick van Hoof 0492-541657 of mickvanhoof@chello.nl

Zondag 25  april Nationale Jeugdkampioenschappen A Org.: TTV Stiphout
Info: Mick van Hoof 0492-541657 of mickvanhoof@chello.nl

Zondag 25  april Open Eerbeeks Tafeltennistoernooi; locatie ETTV-Handelstraat 49
Eerbeek. Aanvang 11.00 uur zaal open: 10.30 uur voor
Senioren 5e en 6e klasse wedstrijdspelers/recreanten
Deelname min. 16 personen max.: 30 personen (bij teveel inschrij
vingen  geldt volgorde van aanmelden). Inschrijfgeld: 5,00 euro op
gave voor 20/4  bij  H. Boerkamp e-mail: henri.boerkamp@12move.nl

MEI.
Zaterdag 8 mei Afdelingskampioenschappen Jeugd (op uitnodiging)

Locatie: LTTC. De Toekomst, Koedijk 64 te Lochem
Info: Jeroen Bokhorst  tel. 06-45088038
Albert ten Hoopen tel. 0573-254982

Zondag  9 mei       Nationale C-Meerkampen Senioren info: Max v. Lieshout 040-2857490
 9  mei    Algemene Ledenvergadering NTTB/afd. Oost.

Vr/Zo   14-16 mei      JEUGDKAMP LTTC. DE TOEKOMST
Do/Vr   13-14 mei       Wereld Olympisch Kwalificatie Toernooi Enkelspel, Innsbruck-Oost

enrijk
   14-23 mei      17e Internatinaal Tafeltennis Toernooi Senioren, Lloret de Mar, Spanje

www.fp2000.nl/tafeltennis
Zaterdag    15 mei      B/C Kwalificatie Jeugd Ranglijst Toernooi
Zaterdag    15 mei Afdelingskampioenschappen Senioren (op uitnodiging)

Locatie: LTTC. De Toekomst, Koedijk 64 te Lochem
Info: Jeroen Bokhorst tel. 06-45088038

                                              Albert ten Hoopen tel. 0573-254982
Zaterdag    15 mei      Bondsraadvergadering
Zondag    16 mei 28e Idefix-Toernooi Jeugd/senioren

Bestemd voor leden uit afd.Noord en Oost en invitatie
Zondag    16 mei Finale Nationale Jeugdmeerkampen: info: Joost Schoenmakers

Tel.: 0165-561261 jschoenmakers@home.nl
Wo-Zo    19-23 mei KEIDAGEN-LOCHEM
Do-Za     20-22 mei 8e Internationaal Slagter EDR Toernooi Jeugd/Senioren

 nu ook Veteranen 40+(vr) en jeugd-mix (do)
 Organisatie: TTV Remerij/De Treffers 70, Sportcomplex De Zon
 Meridiaan 2, Klazienaveen. Sluitingsdatum: 15 mei 2004
Info: Gerrit Joling, tel. 0591-620440 edr@edrtoernooi.com
www.edrtoernooi.com
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Agenda 2

Zondag 23 mei Finale Nat.Jeugdmeerkapen: info Joost Schoenmakers tel. 0165-561261
jschoenmakers@home.nl

Dinsdag 25 mei Beleidsavond Afdelingsbestuur Locatie: nog niet bekend.aanvang 17.00
uur

Zaterdag 29 mei 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

Zondag 30 mei Wereldkampioenschappen Veteranen, Yokohama-Japan.
www.wvc-yokohama.com

JUNI.
Zondag    6 juni FIETSTOCHT MET NA AFLOOP PANNENKOEKEN VOOR ALLE LE

DEN FAMILIE, ETC. 12.30 uur aanwezig Vertrek 13.00 uur opgave bij de
Recreantencommissie of op het inschrijfformulier in de entrée van de
hal.

Zondag        13 juni Pre/After Forel/Wadvisparty bij de Fam. Snijder aan de Hanzeweg
Kosten: Barbeque 10 euro p.p. Opgave voor 31 mei bij Chris Wenneker

Zaterdag  19 juni 47e OTTV invitatie-toernooi jeugd/senioren
Org.: OTTV, De Passelegt, Ewijkseweg 11, 6611 PG Overasselt
Info: Jos van der Berg tel.: 024-3584125/06-55754460
jos.trees@chello.nl

 Woensdag  30 juni       12e Wereldkampioenschappen Veteranen Yokohama, Japan.

JULI.
Zaterdag 3 juli SEIZOENAFSLUITING. Jan Wissinkhal

AUGUSTUS
Ma-za    9- 14 aug. Three Ball-Jeugdkamp Week 1 Hengelo Gld.

Info: Aad Kwakkelstein, NTTB 079-3438154
E-mail: kwakkelstein@nttb.nl

13 t/m 29         aug. Olympische Spelen, Athene, Griekenland
14 t/m 23         aug. Olympische Spelen, Athene  Tafeltennis
Ma-za    16- 21 aug. Threeball- Jeugdkamp Week 2 Hengelo Gld.

 Info: Aad Kwakkelstein, NTTB 079-3438154
E-mail: kwakkelstein@nttb.nl

SEPTEMBER.
Wo-zo      1 – 5 sept. 15e Universiteits Kampioenschappen – Gyor – Hongarije
Do-zo     9 – 12 sept.     World Cup Vrouwen, China

Auteur
Chris Wenneker
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Achterhoeks vergaderen

Achterhoeks vergaderen.

Voor mensen die veel vergaderen.

Communiceren in het achterhoeks is sneller! Communicatie in het achterhoeks blijkt gemid
deld 75% korter te zijn dan in het ABN. Door het achterhoeks te gebruiken als voertaal kunt u

flink bezuinigen op uw kostbare vergadertijd! Dit levert diverse voordelen op, waaronder een
beter begrip, kortere notulen en noem maar op.
Enige voorbeelden, opgetekend tijdens een proefvergadering:

ABN Achterhoeks

Ik verklaar hierbij de vergadering voor geopend. Wakker word'n!
Bent u vandaag de notulist? Schrief ie?
Ik vind niet dat deze opmerking significant bijdraagt aan het onderwerp. Kwats!
Ik zou u graag uitnodigen voor een gesprek onder vier ogen. Goaj' met noar

buut'n?
Uw lijn van redeneren lijkt mij van iedere vorm van logica gespeend. Goa toch hèn.
Dan wordt nu de koffie geserveerd. Wat? Gin bier!?
Ik hoop niet dat u problemen met mijn functioneren heeft? Haj' wat?
Uw voorstel lijkt mij voor dit bedrijf geen voordelen op te leveren. Ie bint nit wies.
Kunt u uw medewerkers op deze nieuwe regel attenderen? Zeg die leu is an.
Hetgeen u mij zojuist mededeelde, is mij niet geheel duidelijk. Hè?
Excuseer, ik moet even een telefoontje plegen. Em bell'n.
Dan is het nu tijd voor de rondvraag. Haj' nog wat?
De vergadering is bij dezen beëindigd. Wie goat noar

huus.
Of u nu achterhoeks of Algemeen Beschaafd Nederlands spreekt, u bent van harte welkom op
onze ledenvergaderingen.

Pannenkoekenfietstocht
Op zondag 6 juni a.s. wordt een pannenkoekenfietstocht georganiseerd voor het hele gezin-
van ongeveer 30 km. Tijdens de tocht is een pauze ingelast. De tocht gaat richting Groot
Dochteren en Harfsen.
De kosten bedragen 3 euro voor de recreanten en 4 euro voor niet-recreanten. Kinderen tot
10 jaar betalen 1 euro en 50 cent.
U wordt verzocht om voor het vertrek om 12,30 uur aanwezig te zijn.

Opgave dient voor 1 juni a.s. te geschieden bij:
Iet Wissink of
Liesbeth Kok of
Henk Franssen of
Chris Wenneker Vertrek en Finish bij de Jan Wissinkhal
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Wist u dat...

Maarten Vermeulen probeert om een bekende Nederlander te worden, stond  hij op de
foto in de krant met de heropening van de muziek winkel van Van Lier, waar Jacob en

Ellie Sijken ook nog op te zien waren.
·En onlangs toen Bep op een woensdag niks vermoedend naar de radio luisterde werd er
ineens verteld dat er om half 11 de favoriete top 3 van Maarten Vermeulen  uit Lochem
gedraaid zou worden.
Nauw dacht Bep toen dan moet ik toch om half 11 maar even luisteren of die top 3  van
Maarten nog een beetje de moeite waard is, en dat viel erg mee, er werd muziek gedraaid
van Golden Earing, Acda & de Munnink en op 1 stond Frank Boeyen.

Bep en Toos een afspraakje wilde maken met Frans Bauer ( heb je even voor mij – ons)
deze helaas voor dit jaar zijn agenda al vol had. Bep en Toos nu wel een beetje teleurgesteld
zijn. (Het de Aangepaste sporters commissie wel leuk leek om Frans Bauyer uit te nodigen
met het 20 jarig bestaan van de Aangepaste sporters afdeling in 2004. We hierna geinformeerd
hebben en het bleek dat Frans  Bauyer inderdaad voor dit jaar zijn agenda al vol had en
daarbij ook nog eens onbetaalbaar voor ons bleek te zijn, we nu maar op zoek gaan naar een
redelijk alternatief.)

Toos voor Bep het clubblad van de tafeltennis meegenomen had naar Anke Marjolein en daar
voor Bep  klaargelegd had. Toen Bep het blad in keek bleek dat de helft van de woorden van
de puzzel al doorgestreept waren. Nu moest Bep van Toos goed haar best doen om ook een
dinerbon met het puzzelen te winnen, alleen vraagt Bep zich nu af of ze die collega die de
puzzel al voor haar ingevuld had tegen die tijd dan ook moet opsporen wanneer ze die
dinerbon zou winnen ?

Tot de volgende maand.

Groetjes van Bep en Toos

•

•

•
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Darten (aankondiging)

Dartmaniakken, het is weer zover!
Er komt weer een tact-tics-toernooi voor koppels. Er zijn weer

leuke (geld)prijzen te winnen en er is veel gezelligheid.
Redenen genoeg om het niet te missen.

Het toernooi wordt gehouden op zondag 2 mei.

Aanvang 12:30 uur

Het toernooi is ook voor niet-leden, dus aanhang is van harte
welkom. Een koppel dient echter wel uit 1 Toekomstlid te bestaan

en de minimumleeftijd om mee te doen is 12 jaar.

Het opgaveformulier en de spelregels hangen op het bord in het
halletje bij de ingang. Inschrijven kan t/m 1 mei.

Deelname kosten: senioren: • 4,00 per koppel
jeugd: • 2,00 per koppel

De activiteitencommissie

Voor vragen Marcel Snijder
06-22605821
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                                      Uit de Moespot

DENEENTZIENDOODIS
DENANDERZIENBROOD

Op’n  vrogmeertse margen,
In’t glunege ochtendgloorn,
Werd dr in ’t salamandergat
’n heel klein vlootje geboorn.
Het spartelde in’t water de eerstespatjes,
Toen dr’n aanval kwam  van’n pad,
Die an’t kleintjen en zien olders
Een smakeleke mondvol had

De pad zat heerlijk nao te genietn
Op’n gruun waterlelie blad
Van’t machteg lekkere happie
Wat hie  zojuust had  ehad.
Toen was door die buizerd;
Hie had honger en zag de pad
En veur dat de pad het wist,
Was die pad ook reeds op pad.

De buizerd vloog naor een takke
Met de pad vast in zien poot
En veur dat de pad’t in de gaatn had
Had de buizerd’ harstkke dood.
Effn later vloog hie vanaf de takke
Um te gaon etten op de grond
En had totaal gin oge veur de katte,
Die doar vijandig op de loere stond

De katte wachtn effen
Tot’t veur’m gunstigste moment.
Toen besrong hie de buizerd
Met zien tijgerachtig kattntalent.
Hie had’m goed tepakkn’
Maar niet zonder slag of stoot.
’t Was’n slagveld met vulle veern,
die de buizerd mos bekoopm mrt de dood.

Die o zo machtig mooie natuur
Is vake zo onwetend hard.
De ene zien dood is de ander zien brood.
Zo hè-j geluk en zo hè-j pech ehad

Anton Gee-Jee.
Apeldoorn

(Van Ria Albers)

Op zondag 4 april vertrokken om 11.00 een
tiental-leden onder slechte weersom-

standigheden richting Steenderen om aldaar
de hengels uit te gooien om te proberen een
of meerdere forellen te verschalken.

Het weer was inmiddels opgeklaard op een
enkel buitje na, al hoewel er een forse wind
over de vijvers stond.

De forellen waren redelijk aktief zodat ieder-
een met meerdere forellen huiswaarts kon
gaan. De grootste forel werd  gevangen
door Wigle v.d. Molen n.l. een zalmforel (naar
mijn schatting) van ca.  70 cm  en 3 kg. zwaar.

Ook Maarten Vermeulen sleepte een aantal
forellen  op de kant en Henk Harmsen ves-
tigde
een nieuw persoonlijk record met 3 stuks.

Alhoewel het gezellig was maar gezien het
aantal leden wat meeging op deze dag, is dit
voorlopig de laatste keer geweest dat onder-
getekende e.e.a. organiseert wat niet weg
neemt dat een ander de organisatie mag over-
nemen!!

Helaas was mijn digitale camera defect zo-
dat ik geen foto’s kon maken.

Ik bedank hierbij de volgende personen die
wel mee zijn geweest:

Henk Sloesarwij, Christiaan, Jordy en Wigle
v.d. Molen, MaartenVermeulen, Ferdinand van
Hilst, Henk Harmsen, Ben Wenneker,
Dinant Postma.

Auteur
Chris Wenneker

       Visverslag
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1.       Morgenstond heeft een kater in de
mond.

2.       Als je hoort hoe het klokje thuis tikt, zit
je niet in de kantine.

3.       Wie een kuil graft voor een ander, krijgt
dorst.

4.       Als ma van huis is, komt het bier op t
tafel.

5.       Een biertje maakt nog geen dronken
schap

6.       Beter een biertje in de hand dan tien op
de grond.

7.      De kater in de pot vinden.
8.       Waar gedronken wordt vallen druppels.
9.       ‘t Bier niet opdrinken voor het getapt is.
10. Hoe meer biertjes, hoe meer vreugd.
11. Oost, West, Dorst gelest.
12. Zoals het tapje thuis tapt, tapt het

nergens.
13. Joost mag het drinken.
14.  Als het bier gedronken is, sluit men de

tap.
15. De glazen horen klinken maar niet we

ten waar de tap is.
16. Er zit een addertje in mijn glas.
17. Een pilsje in de zak kopen.
18. In ieder glas past een pilsje.
19. Wie Amstel zegt, moet ook bier zeg

gen.
20. Alleen voor bier komt de aap uit de

mouw.
21. In de kroeg gelogeerd zijn.
22. Iemand een biertje van eigen tap

geven.
23. Hoge glazen vangen veel bier.
24. Men moet geen dode biertjes uit de

tap halen.
25. Ze praten over glazen en pullen.
26. Dat is geen zuivere pils.
27. Kleine pulletjes hebben grote oren.
28. Bier om bier, malt om malt.
29. Het bier wordt nooit zo koud gedron

en als het getapt wordt.

30. Met een krat bier in huis vallen.

 Chris Wenneker

(Bar)Biergezegdes

Veur ons zit de competitie der alweer op,
dat wil zeggen, wie kunt alleene deur

een wonder nog kampioen worden.  De
tweede helfte geet op zich heel aardig en
wiele hebt een mooie serie neer e zet.

De Brug werd weer verslagen, noe met 7 -
3.  Tegen Warnsveld mos ut dan gebeuren.
Thuus hadden wiele met   7 - 3 op de kleute
had en dat wollen wie neet weer loaten
gebeuren.

Ut was weer olderwets gezellig  en der
gebeuren weer van alles, tot vliegende
batjes aan toe.

Reint was weer good op dreef. De laatste
wekken geet ut toch weer een stuk soepel-
der dan an ut begin van de competitie.

H.J  speult zaos  gewoonluk weer heel
wisselvallig. De ene kere maakt ut ene
mooie punt noa ut andere en dan weer
steet as een zoltzak achter de toafel.

Joop wisselt ok prachtige momenten af met
minder antrekkeluk gepingpong. De 5 - 5
was een goede uutslag  moar veur ons
helaas te weinig.

Wie blieft ok dit joar in de derde klasse
hangen. Volgend joar mot wiele mor weer
opniej proberen um uut die darde klasse te
kommen.

Met de groeten van HJ

Hendrik Jan



april 2004Toekomst Meppers

15

Lady’s fun

Hallo allemaal.Hier is een berichtje van de lady,s fun. we hebben weer een gezellige middag
gehad. 20 Maart was het weer zover. De organisatie was in handen van Claske ,Coos,en

Etty.We hadden een spellen middag.

Wat hebben we weer gelachen, de middag was zo om. Sommige opdrachten waren moeilijk,
andere niet.Eerste opdracht, voeg tussen tweewoorden een woord, dan worden het met tussen
woord twee woordenb.v.glim.......gas.Tweede opdracht rebussen oplossen.Derde opdracht
spreekwoorden en gezegdes opzoeken.b.v. muren hebben oren of kleine potjes hebben grote
oren

Vierde opdracht,nederlandse plaatsnamen in vullen b.v. loop jij of......Antwoorden te verkrijgen
bij Claske. Daarna hebben we nog lekker ge b.b.q.Er stond van alles op de tafel,kip
biefstuk,satestokjes, gemarineerd vleessalade,s en noem maar op.,heerlijk allemaal.En na dit
heerlijke maal werd de organisatie bedankt voor een paar uurtjes lachen en lekker eten en ging
een ieder tevreden naar huis. De dames die deze middag hebben georganiseerd bedankt na-
mens Lienke Freriks en alle lady,s fun.                                                       Auteur Lienke Freriks
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Enno Wijsbeek 1

Na drie vorige speeldagen was zaterdag 3 april al weer de laatste dag van het Enno
Wijsbeektoernooi. De drie teams van ALTC hoefden alleen nog ’s middags te spelen.  We

vertrokken wel vroeg op die zaterdag om deel te nemen aan een spelcircuit die de thuisvereniging,
GSVA uit Amersfoort, had georganiseerd. Enigszins te laat kwamen we binnen. Daardoor liepen
we het eerste onderdeel mis, wat gelukkig later op de ochtend kon worden georganiseerd.
Ondanks dat deze spelletjes fanatiek werdengespeeld was het ook lachen geblazen. Het spe-
len met houten plankjes, zonder rubber gaf onvoorspelbare resultaten. Om het nog moeilijker te
maken moest bij dit spel worden gedubbeld. Lang niet altijd wonnen de beste spelers.
Zo ook ging het met het sponsballetje dat rare sprongen kon maken. Daarnaast waren nog twee
spelletjes waar behendigheid een rol speelde. Tot de middagpauze konden de deelnemers zich
met deze spelletjes vermaken.

Na de middag werden de laatste speelrondes afgewerkt. Onder de straffe leiding van Jan Ubbels
verliep alles naar wens en om drie uur konden we overgaan naar de prijsuitreiking. Helaas
konden we dit jaar geen bekers mee naar Lochem nemen. Wel goede herinneringen aan een
prima verlopen vierdaags toernooi waar iedereen zijn lol aan kon beleven.
ALTC stak wel zeer positief af bij de bijdrage voor het toernooi wat het aantal vrijwilligers betreft.
Daarvoor wil ik mijn dank graag uitspreken.
De spelers zullen elkaar op 1 mei in Lochem terugzien. Het Spectrum Wonen toernooi wordt
dan gespeeld in de JW-hal. In Amersfoort werd al duidelijk dat veel deelnemers aan het Enno
Wijsbeektoernooi daarbij ook aanwezig zullen zijn. Ik wil alle lezers dan ook graag uitnodigen
om 1 mei a.s. een kijkje te komen nemen in de hal.

Tot ziens.
Harry
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Enno Wijsbeek 2 (Uitslagen)

Poule A           4e Speeldag  7e Ronde

                        GSVA 1                      - PEPERBUS 2 6 - 12

                        RIJSSEN 7                 - BRAVO 8 6 - 12

                        BRENG 3                   - GSVA 4         13 -   5

                        PEPERBUS 5             - TOEKOMST 6 5 - 13

 Stand na 7 Ronden                Gesp.wedstr.   Gewonnen      Verloren         Punten

1   PEPERBUS 2 35                     101                   11                101
2   GSVA 1 35                       90                   29                  90
3  BRENG 3 35                       88                   30                  88
4  GSVA 4 35                       60                   67                  60
5  RIJSSEN 7 35                       42                   75                  42
6  TOEKOMST 6 35                       39                   82                  39
7  BRAVO 8 35                       32                   91                  32
8  PEPERBUS 5 35                       28                   95                  28

 PEPERBUS 2 heeft WISSELBEKER 2004.

 Poule B           4e Speeldag  7e Ronde

                        BRAVO 9                   - BRENG 10 10 -    6

                        GSVA 11                    - PEPERBUS 12 12 -    4

                        TOEKOMST 13         - GSVA 15 11 -    6

                        TOEKOMST 14         - GSVA 16 4 -  12

Stand na 7 Ronden                Gesp.wedstr.   Gewonnen      Verloren         Punten
1  GSVA 16 35                        84                 36                   84
2  BRENG 10 35                        82                 36                    82
3  BRAVO 9 35                        65                 57                    65
4  TOEKOMST 14 35                        59                 58                    59
5  TOEKOMST 13 35                        56                 63                    56
6  GSVA 11 35                        55                 60                    55
7  PEPERBUS 12 35                        37                 82                    37
8  GSVA 15 35                        33                 77                    33

Auteur
Willem vd Zwan (Wedstrijdleider)
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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

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
H. Brinkerink 0573-254676

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
H. Franssen 0575-514207
R. Otten (penningmeester) 0573-258277
K. Hage 0573-254779
J. Osterloh                                    0573-251965
J. Vos 06-14681944
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Jarigen Ledenmutaties

Senioren: April 2004
M. Enterman 19-04
A. Slooten,van 23-04
P. Goedknegt 29-04
E.M. Stegeman 29-04
W. Wilgenhof 30-04

Mei 2004
B. Jansen 03-05
K. Hage 06-05
R.J. Zee van der 07-05
C.J. Schuiling 12-05
F.P. Snijder 12-05
B. Makkinga 13-05
J.G. Friskes-Zuidgeest 13-05
R.X.R. Beelen 15-05
M.L. Boer 16-05
B.G. Sieverink 17-05
H.B. Albers 20-05
M. Knippen 20-05
J. Vos 21-05
H.J. Stegeman 23-05

Juni 2004
Y.M.L. Beening 01-06
M.P. Snijder 03-06
Y.C.S. Wolvers 06-06
H.J. Vels 10-06
T. Bleumink 11-06
P. Fleming 14-06
E. Bos 16-06
M. Buil 19-06
A.M. Bouwmeester 20-06
J.W.S.A. Osterloh 25-06
G. Boer de 28-06
B.J.G. Klein Teeselink 28-06
P.W. Weerthof,van de 28-06

Jeugd Mei 2004
G.T. Schutte 20-05
D. Kamma 21-05
D. Oosterlaar 24-05

Juni 2004
J. Goossens 02-06
G.T. Zwieten,van 02-06
A. Goossens 13-06
K. Kamma 14-06
D. Wendersteijt 26-06
J.R. Court de la 27-06

Nieuwe leden:
Jeugdleden

K.Dercksen (Koen)
Gageldijk 2
2741 RJ Lochem
Tel: 0573-280390
Geboren: 10-11-1993

J.R. de la Court(Jara)
Akkerwinde 12
7242 MX Lochem
Tel: 0573-250990
Geboren: 27-06-1990

M. Nijveld (Michael)
Prins Constantijnlaan 48
7242 HC Lochem
Tel: 0573-255701
Geboren: 14-08-1992

M. Dagdelen (Musa)
Rosmolenstraat 30
7241 VR Lochem
Tel: 0573-254758
Geboren: 18-07-1991

L. Wolferink (Lesley)
Graaf Janlaan 29
7242 BX Lochem
Tel: 0573-257771
Geboren: 23-11-1992

J.Wendersteyt (Joni)
Schweizerweg 9
7242 HN Lochem
Tel: 0573-253378
Geboren: 18-08-1990

D.Kamphuis (Dennis)
Henry Dunantweg 148
7242 HM Lochem
Tel: 0573-250560
Geboren: 01-09-1997
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Het barrooster

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

Harry Albers
m.m.v. Jan Bouwmeester

Hieronder is het barrooster van de actuele maand en de daarop volgende maand(en). Het
onderstaande rooster is voor de bardiensten tijdens de competitieavonden (maandag, vrij-

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

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

Barrooster voor de maanden Mei, Juni, Juli en Augustus.

Vrijdag       7  Mei     M.Willems.
Vrijdag      14 Mei     R.Jorritsma.
Vrijdag      21 Mei     Gesloten.
Vrijdag      28 Mei     B.kl.Teeselink.

Vrijdag       4 Juni     F.v.Hilst + J.Vos.
Vrijdag     11 Juni     K.J.Snijder.
Vrijdag     18 Juni     R.Verwoert.
Vrijdag     25 Juni     R.Swaters.

Vrijdag       2 Juli      H.Stegeman.
Vrijdag       9 Juli      R.v.Mourik.
Vrijdag     16 Juli      H.Franssen.
Vrijdag     23 Juli      F.Moespot.
Vrijdag     30 Juli      H.Sloesarwij.

Vrijdag       6 Aug.    P.v.d.Weerthof
Vrijdag     13 Aug.   M.Fleming + J.Veldmaat.
Vrijdag     20 Aug.   A.ten Hoopen.
Vrijdag     27 Aug.   J.Zonneveld.

Reserve   J.Stokvisch.
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After wad/forel party
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Naam bedrijf: Image Hairline
Adres : Zutphenseweg 17
Telefoon: 0573252599
Eigenaresse: Evelien  Rikkengaa

Voor vijf jaar terug nam Evelien de kapsalon over van Renate Raanhuis. Evelien komt
uit Bathmen, maar ze kende Lochem wel. Dat kwam door haar liefde voor het paard.

Haar paardensport  spullen kocht ze bij de firma Nijland.Als je toch in Lochem bent ga je
automatisch het plaatsje bekijken. Ze vind het een prachtig stadje met een dorpse uitstra-
ling. Dit is positief bedoeld. Ook vind ze dat Lochem leuke winkeltjes heeft en een gemoe-
delijke mentaliteit. Ook ging ze hier naar de Keidagen en vond het er heel leuk en gezellig.
Ze werkte in Deventer, waar ze ook haar opleiding heeft gehad. Haar ideaal was om voor
haar zelf te beginnen. Aan een vertegenwoordiger  vroeg ze of hij voor haar uit wou kijken
naar een kleine kapsalon.

En Renate vroeg aan dezelfde vertegenwoordiger om eens rond te vragen  of hij iemand
wist, die haar zaak over wou nemen. Binnen een paar dagen belde hij Evelien op dat hij
iets voor haar had.Na dat ze de zaak had bekeken viel de beslissing al snel. De koop ging
door.Dit was wat ze zocht, een leuke kleine kapsalon.Dat het zo snel is gegaan is op zich
wel bijzonder, meestal moet je wel wat langer zoeken. Dit is geluk hebben. In totaal werken
ze er met z’n vieren, waar er een,Anita, met zwangerschap verlof is.Daar valt nu  tijdelijk
een oude collega van Evelien in. Haar naam is Angelina. En dan zijn er nog Merlijne en
Wilma. Voor een leerling heeft Evelien geen ruimte. Je wordt altijd door een volleerde
kapster geholpen.Eigenlijk moet je zeggen, een volleerd HAIRSTYLISTE, waar we wel
om konden lachen. Over dure woorden gesproken. Image Hairline is een leuke intieme
zaak waar elk hoekje functioneel  is ingericht. En niet alleen functioneel  maar ook gezel-
lig. Dat ze adverteert  in de  toekomst Mepper hebben  we aan Marcel  Theunissen te
danken.Hij is al een paar jaar een trouwe klant en heeft haar overgehaald om te adverte-
ren. De dames op de foto zijn Angelina, Wilma en Evelien. Jullie zien het wel, het is een
gezellig team.

Auteur Ria Albers.

Een adverteerder in de schijnwerper
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“Toekomst Moppers”

Moos vraagt aan Bram: “Waar ga jij dit
jaar met vakantie heen?”

Bram antwoordtt: “Ik ga naar Aantocht.”
“Aantocht? Waar mag dat liggen?”, vraagt
Moos verbaasd.
Bram zegt:“Dat weet ik niet precies, maar op
de radio zeggen ze steeds: Mooi weer in 'Aan-
tocht'....

Op een morgen gaan twee Hollanders en
twee Belgen met de trein naar hun werk.

De twee Hollanders kopen twee kaartjes. De
twee Belgen kopen samen één kaartje. “Nu
ben ik toch wel eens benieuwd hoe ze dat
gaan flikken”, zeggen die Hollanders. Op de
trein: net voor de kaartjesknipper komt gaan
de twee Belgen samen op het toilet zitten.
Na eerst bij de Hollanders de kaartjes te heb-
ben geknipt, loopt de kaartjesknipper naar het
toilet en zegt: “Kaartje alstublieft!” De Belgen
steken het kaartje onder de deur en de
kaartjesknipper knipt het. De volgende mor-
gen kopen de Hollanders 1 kaartje en de Bel-
gen geen kaartje. Weer zijn de Hollanders
benieuwd. Net voor de kaartjesknipper komt,
gaan de 2 Hollanders op 1 toilet zitten. De
Belgen kloppen op de deur en zeggen:
“kaartje alstublieft!”. De Hollanders schuiven
het kaartje onder de deur, de Belgen pakken
het en kruipen samen in een ander toilet tot
de kaartjesknipper komt.

Een vader en moeder maakten zich zor
gen over hun zoon, omdat hij geen reke-

nen wilde leren op de school waar hij nu naar
toe ging. Ze besloten daarom om hem naar
een andere school te sturen. Het werd een
katholieke. Na de eerste schooldag komt hun
zoon van school en rent naar huis, gaat di-
rect naar zijn kamer en slaat de deur dicht.
Vader en moeder zijn hier een beetje bezorgd
over en gaan naar zijn kamer om te kijken of
alles wel in orde is. Daar zien ze dat hij druk
bezig is om zijn huiswerk te maken. De jon-
gen doet ook de rest van het jaar keurig zijn
huiswerk. Aan het einde van het jaar komt de
zoon thuis met zijn rapport en geeft het aan

zijn vader en moeder. Als ze het bekijken zien
ze dat er voor rekenen een 10 op staat.
De vader en moeder zijn erg blij en vragen
aan hun zoon: “Wat heeft je van gedachten
doen veranderen om toch rekenen te leren?”
De zoon kijkt zijn vader en moeder aan en
zegt: “Nou, op de eerste dag dat ik het klaslo-
kaal binnenliep, zag ik aan de muur, achter
het bureau van de leraar, een jongen op een
plusteken vastgenageld en toen wist ik dat
het hier menens was.”

Don Alfredo, de grote maffiabaas roept zijn
oudste zoon Franco bij zich. “Franco,”

zegt Don Alfredo, “jij bent nu 18 jaar gewor-
den. Het isse traditie in de familie dat jij dan
een pistola krijgt.” “Maar papa,” zegt Franco,
“ik wil helemaal geen pistola.” “Isse traditie!”
schreeuwt zijn vader. “'Ikke krege die pistola
van mijn vader, hij van zijn vader.”
”Maar ik wil geen pistool,” zegt Franco weer,
“ik heb liever een horloge.” “Wat? Nou moete
jij eens goed luisteren,” zegt Don Alfredo: “Jij
hebbe nu verkering met die Maria. Over een
tijdje ga jij met haar trouwen. Op een dag kom
jij thuis. Maria is niet in de woonkamer, Maria
is niet in de gang, niet op de trap. Zij ligt in de
slaapkamer, in bed met jouw beste vriend
Mario. Wat ga jij dan zeggen: Je tijd is om?”

Joselien is naar de tandarts geweest. Als
ze thuiskomt,vraagt haar moeder: “Deed

het pijn?”
Joselien zegt: “Ik geloof het wel. De tandarts
sprong in de lucht toen ik hem in zijn vinger
beet.”

Patiënt tegen de dokter: “Ik ben toch zo
gespannen voor die operatie dokter....”

Dokter: “Wat dacht u van mij! Het is mijn eer-
ste operatie!”

Wat gaat er door een vlieg zijn hoofd als
hij tegen een raam vliegt?

Z'n achterwerk.

Marcel Snijder
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Dubbeltoernooi

rOnderwerp : Dubbeltoernooi
Van : Technische Commissie
Datum :  2 april 2004

Aan alle leden van Lttc “de Toekomst”

Op vrijdag 7 en 14 mei willen we voor alle leden een dubbeltoernooi organiseren. Ook de
leden die geen competitie spelen, nodigen we graag uit hieraan mee te doen. Er wordt

gespeeld in 3 niveau klassen, te weten, degenen  die de lopende voorjaarscompetitie 1e en 2e
klas hebben gespeeld, een klasse voor degenen die het lopende seizoen 3e en 4e klas hebben
gespeeld en een klasse voor de overige deelnemers. De spelers m/v die in heren 1 en dames 1
hebben gespeeld moeten inschrijven bij de 1e en 2e klassers. Je mag je partner niet zelf uit
kiezen, dat doen wij voor jullie. Echter wel volgens een bepaald systeem. Wat wij graag willen is
dat de speler uit de 1e klas die het hoogste percentage heeft gespeelt gaat dubbelen met en
speler uit de tweede klas die daar het laagste percentage speelt Het tweede dubbel is de op 1 na
sterkste uit de 1e klas welke gaat spelen met degene die op 1 na het laagste percentage speelt
in de tweede klas. Dat zelfde doen we met de derde en vierde klassers en de vijfde en zesde
klasse spelers. Degenen die geen competitie hebben gespeeld delen wij in naar sterkte in. Wat
we in eerste instantie willen weten in of er belangstelling is om aan dit toernooi mee te doen.
Daarom verzoeken we dit strookje in te vullen en de deponeren in de copybus welke in de
kantine hangt. Maar opgeven per e-mail kan ook. Als jullie een e-mail sturen naar
atenhoopen@hetnet.nl komt het ook goed. Bijkomend voordeel is dan dat we ons e-mail adressen-
bestand ook aan kunnen vullen en op die wijze jullie heel vroeg kunnen informeren over allerlei
zaken. Want met ingang van het nieuwe seizoen is ons streven iedereen die de beschikking
heeft over een e-mail adres deze te informeren over allerlei zaken. Wij vragen een ieder het
ingevulde strookje in te leveren, voor 24 april, ook wanneer je niet deel wilt nemen.

Bij voorbaat dank voor jullie medewerking,

namens de Technische Commissie,

Henk Brinkerink en Albert ten Hoopen

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ondergetekende    ----------------------------------   geeft zich hierbij wel / niet * op voor

het dubbeltoernooi op 7 en 14 mei. De deelname is gratis.

Mijn e-mail adres is

Dit strookje inleveren uiterlijk  24 april aanstaande.
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De puzzelhoek
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Van het bestuur 2

Linda en Mirko??

Nog even, en het seizoen is alweer afgelopen, we zijn al weer druk met de voorbereidin
gen van het nieuwe seizoen. Eén van die voorbereidingen is, dat er nieuwe sportkleding

voor de competitiespelers is bekeken. Het is een grote wens,dat in het najaarseizoen alle
competitiespelers unanieme kleding gaan dragen. Al heel lang is het ons een doorn in het
oog, dat er in zoveel verschillende kledij competitie gespeeld wordt. Als we allemaal de zelfde
kleding dragen, is dat niet alleen een geweldige presentatie, maar we zijn dan ook als club
direct te herkennen. Er zullen een aantal proefexemplaren,shorts en shirts, in verschillende
maten besteld worden. Het is de bedoeling dat op een nader te bepalen tijdstip alle
competitiespelers deze proefexemplaren gaan passen. Het is belangrijk dat voor een ieder
van u de juiste maat besteld wordt. Over de ontwikkeling en de afwikkeling rond deze kleding,
houden wij u op de hoogte.

Belangrijk!!
Per 1 juli a.s. gaat, zoals afgesproken tijdens de algemene ledenvergadering, de verhoging
van de contributie in. Voor de jeugdleden is het een verhoging van • 0,50 per maand, hiermee
komt voor hen de maandelijkse contributie op • 6,00. Voor de senioren is de verhoging • 1,00
per maand, en wordt de maandelijkse contributie • 10,--.  Zijn wij in het bezit van een door u
verleende bankmachtiging voor het innen van de contributie, dan is het van belang, dat u deze
verhoging zelf aan de bank doorgeeft. Wij vragen u , dit zo spoedig mogelijk te doen!!
Bent u inwoner van Lochem en klant bij de Rabobank of SNSbank, dan is dit op u niet van
toepassing.Alle overige banken eisen dat hun cliënten dit zelf doen.

C. Harmsen
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De twee kanten van...

Wie kent hem niet. De schilder van de hal tijdens de verbouwing, de barbeheerder, de
wedstrijdvechter, de taaie man die niet opgeeft en van de directe no-nonsens mening. Ja,

deze keer heb ik Jan Bouwmeester uitgezocht. We kennen hem al wel, maar.... lees het inter-
view met de veelzijdige Jan

Naam: Jan Bouwmeester.
Woonplaats: Lochem.                                           .
Geboorteplaats: Hardenberg.
Leeftijd: 62 jaar.                                                  .
Verliefd of getrouwd: Getrouwd.
Kinderen: 2 a 3.
Speelklasse: 3e klasse.
Trainingsarbeid: Dinsdagavond.
Ik ben lid sinds: Zet maar op 1990.
Het leukste aan de club is: De gezelligheid.
En het minst leuke: Ik zou het niet weten.
Ambities prive: Leuke vakantie’s.
Ambities tafeltennis: Derde klasse blijven spelen.
Beste prestatie ooit: Derde van Blacklighttoernooi.Vooral als het in het

donker is.
Grootste blunder: Ik weet het niet, anderen zullen het wel weten.
Het eerste wat ik doe als ik wakker word: Ogen opendoen.
Mijn slechtste eigenschap: Ik kan soms kortaf zijn.
Mijn beste eigenschap is: Ik ben een grote dierenvriend.
Favoriete muziek: De jaren 60 muziek  Beatles Elvis enzovoort
Niet om aan te horen: Klassiek.
Lekkerste eten: Zuurkool met spek.
Niet te eten: Slakken.
Favoriete drankje: Bier.
Niet te drinken: Lust alles.
Huisdieren: Een hond en drie vissen.
Werk: aow.
Hobby’s: Orgelspelen puzzelen en wandelen.
Ik ging op tafeltennis omdat: Ik vroeger  ook speelde, prive.
Favoriete film: Titanic .
Favoriete speler: Remy Beelen
Favoriete speelster: Evelien  Hengstman
Wens/droom: Het is goed
Wijze raad: Maak wat van het leven
Je levensmotto: Doordouwen
Dit interview was: Ok

Auteur
Ria Albers
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“Nooit grappig”

Met "service" hoog in het vaandel, moeten we
de vlaggemast nog in. Dat, is nooit grappig!

Chris Wenneker

Binnenkort wordt ook de "roomservice" inge-
voerd. Dat, is nooit grappig!

Chris Wenneker

Als je zijspin-gevoelig bent, is dat nooit grap-
pig!

Chris Wenneker

Als je aan het trainen bent met iemand die op
"hoogtestage" is geweest in Kenia, is dat nooit
grappig.

Chris Wenneker

Een wedstrijd net op het randje winnen, is
nooit grappig (voor je tegenstander).

Marcel Snijder

Het is verboden glaswerk mee de zaal in te
nemen. Brildragers moeten nu zeker zijn/haar
bril inleveren bij het betreden van de speel-
zaal. Dat, is nooit grappig!

Chris Wenneker

Als je tijdens de warming-up, ook de ballen
op moet warmen, is dat nooit grappig!!

Chris Wenneker

Weet je wat niet grappig is; na 3 wedstrijden
2 punten te hebben. Dit is gebeurd in team
15 en dat, is nooit grappig.

Jacqueline Vos

Dat op vrijdagavond de bar bij De Toekomst
om 01:00 uur sluit, is nooit grappig.

Remco Verwoert

Dat je het niet grappig vindt dat de bar om
vrijdag om 1.00 uur sluit is tot daar aan toe,
maar dat je het niet in de gaten hebt dat het
dan zaterdag is, is helemaal niet grappig!

Chris Wenneker

In het hokje van Nico&Tine een blauwtje op-
lopen door de rook, is nooit grappig.

Marcel Snijder

Dat het hokje van Nico & Tine, een naam heeft
gekregen n.l. NICOTINARIUM, is nooit grap-
pig.

Chris Wenneker

Wanneer je als roker in de hal van De Toe-
komst niet meer mag roken, is dat nooit grap-
pig!

Chris Wenneker

Wanneer de rokers bij De Toekomst klagen
over de rook in hun rookhok, is nooit grappig!

Chris Wenneker

Als de tegenstander van ons eerste heren-
team morgen (13-03-2004) maar niet hoog
van de Toren(stad) blaast, want dat is nooit
grappig.

Chris Wenneker

Het servicepunt bellen en afgeserveerd wor-
den, is nooit grappig.

Marcel Snijder

Dat Chris W. te L. veel tafeltennis-nooit-
grappigs inzendt is grappig, maar dat ande-
ren weinig of geen tafeltennis-nooit-grappigs
inzenden, is nooit grappig.

Marcel Snijder

Al meer dan een jaar tafeltennis-nooit-grappigs, dat is daarentegen wel grappig!  Ik hoop dat
jullie de tafeltennis-nooit-grappigs blijven inzenden en dat ze ook door nieuwe inzenders

worden geplaatst. Neem onderstaande in je op ter inspiratie en verzin zelf ook eens een leuke
‘tafeltennis-nooit-grappigs’. Je kan deze inzenden via de copybus, of zend ze in via de website
(www.lttcdetoekomst.nl) .

Marcel Snijder
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tafel dienden om de smaak van het vorige
drankje te neutraliseren alvorens een nieuwe
whiskey werd geproefd. In een kleine 2 uren
werden de aanwezigen beetje bij beetje ken-
ner van het fenomeen whiskey. Alhoewel de
glaasjes niet echt vol waren was de stem-
ming op het einde van de proeverij vrolijk te
noemen. Althans uitbundiger dan bij binnen-
komst.

In het laatste stuk van de presentatie werden
nog enkele merken gepresenteerd die 35 jaar
of ouder waren. Topkwaliteit voor 180 euro
per fles van nog geen liter. Een 2 cl glaasje
voor 4 euro om te proeven. Velen hebben toch
dit slokje geproefd om te ervaren in hoeverre
je tong daarmee wordt gestreeld. Onderge-
tekende inclusief.
De volgende dag rijd ik ’s middags, na ontbijt
en lunch, in de buurt van Markelo en ervaar
nog een vleug van whiskey in mijn gehemelte.
Toch wel een bijzonder glaasje geweest dus.
Uiteraard moet ik in de afsluiting Chris be-
danken die alles weer perfect heeft weten te
organiseren en de hele ploeg aanwezigen een
uiterst aangename avond heeft bezorgd.

Harry

Whiskeyproeverij

De whiskeyproeverij stond ruim tevoren
vastgesteld. Op 8 april 2004 zou de

proeverij plaatsvinden in de bekende JW-hal.
Om half acht was de hal nog eigendom van
de jeugd die hun trainingavond hadden. De
voorbereidingen werden al wel getroffen. De
gebruikelijke tafelopstelling werd veranderd
naar een U-opstelling. Aan het eind werd een
tafel ingericht voor de opstelling van een dia-
toestel en meer presentatiemiddelen.
De tafels werden gevuld met allerlei formu-
lieren en per stoel stonden 5  kleine glaasjes
en een colaglaasje te wachten om te worden
gevuld. Voor de presentatie begon werden de
glaasjes gevuld, niet tot de rand, en afgedekt
met een plastic dekseltje. Kannen water en
stukjes stokbrood maakten de tafelvulling
kompleet.
Inmiddels druppelen de deelnemers binnen
en worden ontvangen met koffie. Bijna ieder-
een bekijkt nieuwsgierig de tafels. Het ziet er
dan ook grappig uit. Daarnaast is al belang-
stelling om de posters die zijn opgehangen
te lezen ter voorbereiding op de proeverij.
Iets na achten worden we uitgenodigd om aan
tafel te gaan. De presentator heet iedereen
welkom en begint met een lezing over het
proces dat leidt naar een product dat whiskey
heet. Met de overheadprojector worden beel-
den gepresenteerd die illustreren hoe het pro-
ces verloopt. Ook wordt gewaarschuwd om
na de proeverij de auto te laten staan omdat
de hoeveelheid die werd ingeschonken vol-
doende is om problemen te krijgen bij een
politiecontrole.
Uiteindelijk werd overgegaan naar de proeverij
die uiteraard het hoofddoel is van deze avond.
We werden meegenomen naar de streken
waaruit de whiskey stamt. Slokje voor slokje
wordt verteld uit welke streek de whiskey komt
en welke kenmerken daarmee gepaard gaan.
Ook de prijzen worden vermeld, als zuinige
Nederlander willen we dit uiteraard weten. De
soorten die werden geproefd kosten tussen
de 25 en 45 euro. Niet goedkoop maar wel
erg lekker.
Ook werd duidelijk dat het water en brood op



Toekomst Meppers april 2004

40

Volgende maand verwacht...

n Verslag en uitslagen darten?

n Verslag dubbeltoernooi?

n Verslag van de fietstocht?

n Verslag Benny Wijnhoudbokaal?

n Uitslagen voorjaarscompetitie?

n Wellicht staat uw stukje in het volgende clubblad?

Waarom het fantastisch is om man te zijn. Vervolg

Als je iemand je ergens voor vergeet uit te nodigen, hoef je daarom geen
ruzie met hem te maken;
Je onderbroeken kosten f10,= per drie;
Geen van je collega;s kan je aan het huilen krijgen;
Aerobics en turn wedstrijden
Lager als je nek hoef je je niet te scheren;
Je hoeft 's nachts niet tegen een harige kont aan te kruipen;
Als je 34 bent en nog steeds vrijgezel, maakt niemand zich echt druk;
Je kunt meedoen aan wedstrijden verpissen;
Je hoeft je nooit op te maken;
Je kunt minister-president worden;
Een bloemetje maakt alles weer goed;
Je kan 98% van de tijd dat je wakker bent aan seks denken;
Je hoeft je niet druk te maken als je witte t- shirt nat wordt;
Je hebt aan drie paar schoenen meer dan genoeg;
Waar je ook bent je kunt altijd een banaan eten;
Je kunt alles zeggen wat je wilt, zonder je daar druk om te maken;
Voorspel is slechts een optie;
Frans Bauer? Wie is dat?;

Auteur
Jan van Londen
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