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OVERZICHT VAN DE DIVERSE COMMISSIES: 
 
Zaal :   Van Diggelenstraat 11 0527-697286 
Postadres :   Wittezeestraat 26 8226 BK Lelystad 06-18066529 
Mailadres : b.baks2@chello.nl 
Bestuur : Johan Lieftink, voorzitter 0527-617747 
  Christiaan Baks, secretaris 06-18066529
         zie postadres voor aanmelden,opzeggen etc. 
  Gerard Hameetman, penningmeester 0527-616224 
      Richard Stolwijk, plaatsvervangend voorzitter 0527-697434 
  Michèle van der Lei, algemeen bestuurslid 06-45200230 
  Elske Spaa, wedstrijd secretaris 0527-795118 
 
Commissie barzaken  :    Nel Zwemer-Breel 0527-620417 
 
Technische cie. : Johan Lieftink (trainer) 0527-617747 
  Hans Vlig 06-20047703 
  Jacques Spaa (trainer) 0527-614759 
  Eddie van de Berg 0527-615733 
   
Beheercommissie : Willem Paulusma 0527-698189 
  Michel Schwarte 0527-619538 
   
Clubblad : Bert Mooij  (ajmooij@hotmail.com)  Edamhof 2 0527-611551 
  Michele v.d. Lei (michelevdlei@hotmail.com)                     06-45200230 
      Koudumstraat  2  
 
Toernooi cie. : Gerard Hameetman 0527-616224 
  Johan Lieftink 0527-617747 
 
Activiteiten cie. :  Elske Spaa 0527-795118 
  Michèle van der Lei 06-45200230 
      Elwin van der Meer 0527-795118 
 
Ledenwervings cie:         Elske Spaa  0527-795118 
  Pim Ros 0527-241790 
  Freek v.d. Kamp 0321-321223 
 
Schoonmaak cie. : Richard Stolwijk 0527-697434 
 
Webside commisie      :    Gerard Hameetman 0527-616224 
       Elwin van der Meer 0527-795118 
 
Erelid                            :   Sietse Jager   
Lid van verdienste        :   Henk Mulder 
 

tarieven per October 2006 Junior t/m 17 jaar Senior 

Geen training  € 26,00 Per kwartaal 

Met training € 23,00 € 35,00 

Geen training  € 51,00 Per half jaar 

Met training € 45,00 € 69,00 

Geen training  € 100,00 Per jaar 

Met training € 88,00 € 136,00 

Speciaal lidmaatschap per jaar 

Alleen met toestemming bestuur 
€ 50,00 € 50,00 

 
Rekeningnummer van TTV Emmeloord is bij de Rabobank 11.42.33.160   



    

 
   

3 

Inhoud 
 
OVERZICHT VAN DE DIVERSE COMMISSIES ........................................................... 2 
Van de redactie ................................... ............................................................. 3 
Van de voorzitter ................................. ............................................................... 3 
Zaal verhuur ...................................... .......................................................... 4 
De website ........................................ ........................................................ 4 
SCHOONMAAK--- voorjaar 2009 !!!!................... ......................................................... 5 
JAARAFSLUITING .................................... ............................................................ 6 
GEZOCHT: "ACCURATE REKENMEESTER”................... .......................................... 7 
Opknappen van de Diggelslag gestart ................ ....................................................... 9 
Moppen van Douwe .................................. ............................................................ 12 
Het donateurstoernooi ............................. ................................................................. 13 
Tweede pokertoernooi .............................. ................................................................ 14 
Verjaardagen ...................................... ........................................................ 15 
WIST U DAT:........................................ .................... .................................................... 15 
Fantasynight ...................................... ........................................................ 16 
 
 
Van de redactie 
 
Hallo beste tafeltennismensen, 
 
Voor jullie ligt weer een nieuwe Nopspin. Zoals altijd goed gevuld met leuke, 
interessante, gezellige en erg belangrijke informatie! Erg leuk dat steeds meer 
mensen kopij inleveren. Dat maakt zo’n blad tot een echt verenigingsblad! Tenslotte 
moeten we het toch echt met zijn allen doen!! Op allerlei fronten wordt gewerkt: 
website, jeugd, clubgebouw, sponsoring, etc. Top!! 
  
Data: 
 
maandag 25 mei 2009 
maandag 31 augustus 2009 
maandag 30 november 2009 

 
Toedeloe! 
 
Bert en Michèle 
 
 
Van de voorzitter 
 
Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst is een bekend gezegde. Dit geldt natuurlijk 
ook voor onze vereniging. In de afgelopen periode is het aantal jeugdleden weer 
toegenomen en dat is een goede ontwikkeling. Op dinsdagavond en incidenteel op 
vrijdag zijn de jeugdtrainingen. Ook op de woensdagavonden zijn er momenteel 
jeugdactiviteiten (scholierensport als kennismaking voor kinderen uit het basis 
onderwijs). Gelukkig zijn er naast de vaste kern ook `nieuwe` seniorleden die 
meedraaien in de begeleiding. Ook de komende tijd zullen verschillende activiteiten 
worden georganiseerd voor jeugd en of senioren. Als iedereen een bijdrage levert 
worden `de lasten` verdeeld en het clubgevoel versterkt.  
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In de komende periode zal ons clubgebouw een kleine renovatie ondergaan. Dit alles 
wellicht in combinatie met de dakreparatie / dakvernieuwing. De eerste tekenen zijn 
al zichtbaar. Kort geleden hebben Jacques Spa en Eddie van de Berg in de wc´s 
wasbakjes geïnstalleerd. Ondanks de nodigde problemen met de vloer (gewapend 
beton) is het toch gelukt, met de complimenten van ons allemaal!  
 
Wanneer er in de nabije toekomst een beroep op jullie wordt gedaan om mee te 
werken aan een (jeugd) activiteit of klussendag, besef dan dat vele handen licht werk 
maken. Ik reken op jullie medewerking. 
 
Johan. 
 
Zaal verhuur 
 
Regelmatig wordt het bestuur gevraagd of het mogelijk is onze zaal te huren voor 
privé gebruik. Het betreft dan meestal zoiets als een verjaardag of een familiefeest. 
Omdat dit recent vaker is voorgekomen, hebben we serieus geprobeerd om regels 
hiervoor vast te stellen en een redelijke prijs hiervoor te bepalen.  
Bij het bepalen van de prijs hebben we onder andere gekeken naar de 
energiekosten. Waar we van zijn geschrokken zijn de kosten voor het opwarmen van 
de zaal; in de winter kan dit oplopen tot 25 € per keer, terwijl dit in de zomer natuurlijk 
gratis is. Daarom hebben we besloten  om een winterprijs en een zomerprijs vast te 
stellen. Verder hebben we besloten om verhuur aan leden goedkoper te maken dan 
verhuur aan niet-leden. 
Dit stukje geeft verkort de regels voor verhuur en een overzicht van de prijzen. 
 

1. Verhuur is alleen mogelijk gedurende periodes waarin de zaal niet door de 
vereniging wordt gebruikt 

2. Verhuur vindt plaats voor activiteiten die een sport/spel element hebben en 
het liefst iets met tafeltennis te maken hebben 

3. Aanspreekpunt voor verhuur is de secretaris van de vereniging. Verhuur aan 
niet-leden heeft goedkeuring van het bestuur nodig. 

4. Verhuur vindt plaats per dagdeel (dit is ochtend, middag of avond) 
5. De hieronder genoemde zomer en winterperioden zijn: 

- zomer van 1 mei tot 30 september 
- winter van 1 oktober tot 30 april 

6. Vanzelf spreekt dat de zaal en overige ruimten in de zelfde staat worden 
achtergelaten als ze zijn aangetroffen 

 
Verhuurprijs 

 Zomerperiode Winterperiode 
Leden 25€ 45€ 

Niet-leden 35€ 55€ 
 
De website 
 
Zoals jullie wellicht weten heeft onze vereniging een website. Elwin en Gerard gaan 
over het sitebeheer. We zijn niet geheel tevreden over de website en willen daarom 
graag een nieuwe maken. Om dat te kunnen doen willen we weten wat jullie (de 
leden) willen. We hopen daar achter te komen door middel van een enquête. Daarom 
vragen we jullie de website in de komende week eens te bekijken zodat jullie de 
enquête zo goed mogelijk in kunnen vullen. We willen graag jullie mening en ideeën 
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horen dus wees niet bang om Gerard of Elwin aan te spreken. Ook e-mailtjes over dit 
onderwerp zijn welkom. 
 
We krijgen binnenkort een nieuw internetadres, maar het oude blijft voorlopig ook 
nog werken. Hieronder de gegevens: 
 
E-mail:  website@ttvfitaccemmeloord.nl 
Website:  www.ttvfitaccemmeloord.nl 
Nieuwe website: www.ttvemmeloord.nl 
 
Groeten, 
De website commissie 
 
SCHOONMAAK--- VOORJAAR 2009 !!!! 
 
Voor:  Competitiespelende leden TTV Fitacc 
Betreft:  Schoonmaak zaal-kantine-sanitair-toiletten-hal  
Periode : Eerste helft 2009 
 
Beste “Competitie-spelende leden”, 
Opnieuw een indeling m.b.t. het schoonhouden van het gebouw. 
We gaan op dezelfde voet door als het afgelopen jaar. Dit, omdat de methode uiterst 
zorgvuldig wordt gevolgd. Ook het ‘af-mailen’ c.q. ‘afbellen’ is door ieder team op 
accurate wijze geschied. 
 
Onder ‘het gebouw schoonmaken’ wordt verstaan:  
 
     1.  Speelzaal : zuigen + dweilen. 

2.  Kantine: Zuigen + dweilen + afnemen 
3.  Toiletten + Douche: dweilen,  afnemen 
4.  Hal : zuigen + dweilen . 
5.  Deuren : afnemen. 

 
Hieronder vinden  jullie: 
 

6. Welk team / wanneer aan de beurt is  
7. Wie van het team ‘de aanvoerder c.q. initiator is om af te spreken wanneer 

zijn/haar team schoon gaat maken. Ook is hij/zij  verantwoordelijk om mij te 
bellen, mailen nadat er daadwerkelijk is schoongemaakt. Ik kan dan eventueel 
het team aanspreken op het feit dat het ‘ nog moet gebeuren’. 

 
Ik ga er sterk vanuit dat iedereen en ieder team de verantwoordelijkheid voelt en 
neemt om ook deze afspraken daadwerkelijk na te komen.  
 
Heren + Dames,  
  
Omdat Team 5 'ruim over tijd was/is’ met schoonmake n (half februari) schuiven 
alle andere teams een aantal weken op. Team 5 zal r ond 10 maart gaan 
schoonmaken, dus let op:  
  
team 5: rond 10 maart (Eduard)  
team 4: rond eind maart (Elske)  
team 3: rond 20 april (Christiaan)  



    

 
   

6 

team 2: half mei (Eddie)  
team 1: begin juni (Hans)  
  
Heel veel succes met het schoonmaken, zodat we altijd kunnen spreken van een 
schone zaal. 
 
Daarnaast: VERGEET RICHARD NIET TE BELLEN/AAN TE SP REKEN/ TE 
MAILEN, WANNEER JULLIE TEAM DAADWERKELIJK SCHOONGEM AAKT 
HEEFT 
 
Groet Richard Stolwijk 
Tel.: 697434/ 06-28143828 en mail: rjmstolwijk@hetnet.nl 
 
JAARAFSLUITING 
 
Komt allen het jaar afsluiten met een gezellige 
avond!!! 
 
 
Senioren 
 
Op 30 mei vinden de clubkampioenschappen plaats 
(informatie daarover komt later). Aansluitend daarop 
wordt er een eenvoudige broodmaaltijd geserveerd. 
Het avondprogramma bestaat uit een bier-/wijnproeverij.  
 
Kosten jaarafsluiting: Euro 7,50 p.p. 
Introducés zijn ook welkom! 
 
Opgeven voor de jaarafsluiting kan t/m 16 mei bij Michèle 
(michelevdlei@hotmail.com of 06-45200230). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jeugd  
 
Op vrijdagavond 5 juni sluiten we met de jeugdleden het tafeltennisjaar af.  
 
Tijd: 17:30 -20:30 
Plaats: clubgebouw 
Activiteit: wederom een verrassing (maar wel errug leuk!) 
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Eten: Ja! We eten met zijn allen iets lekkers ☺, dus je hoeft thuis niet te eten vooraf. 
Kosten: Euro 3,50 p.p. 
 
Opgeven voor de jaarafsluiting kan t/m 23 mei bij Michèle 
(michelevdlei@hotmail.com of 06-45200230).  
 
Tot dan!!! 
 
De activiteitencommissie: Elwin, Elske en Michèle 
 
 
 
GEZOCHT: "ACCURATE REKENMEESTER "  
  
Onderwerp: Bonnetjes C1000. 
 
Functie: Rekenen (optellen) 
 
Wat: C1000 Bonnetjes. 
 
Waar: In rode bus kantine. 
 
Tijdsinvestering: 1/2 uur per 2 maanden. 
 
Exacte omschrijving: Alle kassabonnetjes optellen; vervolgens in enveloppe doen;  
bedrag op enveloppe; en afgeven bij C1000/Greidanus. 
 
Doel: Eurocentjes voor de TTV Emmeloord. 
 
Niet denken: "Iemand anders doet dit wel". 
 
Beloning: "Hart voor de TTV Emmeloord!! 
 
Sollicitatie: Doorgeven aan een der bestuursleden! 
 
Namens bestuur: 
  
Richard Stolwijk 
rjmstolwijk@hetnet.nl 
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Opknappen van de Diggelslag gestart 
 
Inleiding 
Lange tijd was er onzekerheid over de toekomst van onze zaal. Bij de laatste 
algemene ledenvergadering werd eindelijk duidelijk, dat we bleven zitten waar we 
zaten. De Diggelslag bleef voorlopig onze thuisbasis. Het voorstel van het bestuur 
om ons gebouw grondig op te knappen werd met enthousiasme ontvangen. Niet 
alleen moest er nieuwe dakbedekking komen, maar het gebouw moest ook een 
facelift krijgen. 
 
Enige tijd later vroeg het bestuur of Michèle en Elske en ondergetekende het 
“faceliften” wilden trekken. Nou dat de wilden we wel. De dames concentreerden zich 
op de gewenste verbeteringen en de verfkleuren. Ik mocht de technische zaken en 
de coördinatie van de activiteiten voor mijn rekening nemen. 
 
Er kwam een hele waslijst van veranderingen en bijbehorende kleuren. De zaak zou 
gefaseerd aangepakt worden. 
In overleg met het bestuur werd een selectie gemaakt voor de eerste fase. 
 
Wat we gaan doen 
Het lijstje van werkzaamheden voor eerste fase staat hier onder. 
 
Toiletten: 

• Fonteintjes installeren. 
• Handdoekjes ophangen. 
• Toiletbril in het herentoilet vervangen. 
• Sloten vervangen door moderne modellen. 
• Deuren verven. 

 
Kleedkamers: 

• Prullenbak plaatsen in de dameskleedkamer. 
• Verlichting herstellen in de dameskleedkamer. 
• Deuren naar hal verven. 
• Opschriften “D” en “H” vervangen. 

 
Voordeur: 

• Glas er uit en houten platen met isolatie aanbrengen aan de binnenkant. 
 
Hal/entree: 

• Nieuwe lamp met meer licht dan nu geleverd door een 60 W gloeilamp. 
• Plafond, luik, deurposten, deuren verven en muren verven. 
• Attributen ophangen. 

 
Met Willem (lid beheercommissie) overlegd over wat er moest gebeuren. De plannen 
om de voordeur te renoveren werden mede door opmerkingen van Willem en Douwe 
aangepast. Willem bood gelijk aan om al het verfwerk te doen! Zo ver was het nog 
niet. Voor het geheel moest eerst een begroting komen. 
 
Samen met Michèle ben ik op stap geweest om te kijken naar verschillende 
fonteintjes, een lamp voor de hal, prijzen van verf en andere spullen. Na het nemen 
van de maten in de hal kon een begroting gemaakt worden. Deze werd door het 
bestuur goed gekeurd. We konden dus feitelijk aan de slag. 
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De eerste klus. 
We zouden beginnen met het aanbrengen van fonteintjes in de toiletten. Met Eddie 
gepraat en die wilde wel meedoen. Hij bleek enige jaren verwarmingsmonteur 
geweest te zijn. Deskundigheid genoeg dus! Plannen voor het aanleggen kregen 
vorm. Water aanvoer voor de fonteintjes was geen probleem. De afvoer baarde 
zorgen. 
Op 28 februari eerst samen een verkenning van ons rioolsysteem uitgevoerd. 
Metingen en ondergrondse foto’s gaven voldoende inzicht in de situatie. 
 

 
 
Omlaag door de vloer van gewapend beton was de beste oplossing. Zwaar 
gereedschap was hiervoor nodig. Een boormachine met 35mm diamant boor zou 
mooi zijn. Die was te huur voor €55, -, maar dat vonden we te duur. Hans’ vader 
wilde zijn boormachine met een 32 mm (niet diamant)boor wel aan ons lenen. 
 
Willem bleek een mooi fonteintje en 2 kranen te kunnen leveren! Na “inspectie” 
vonden we het allemaal een geschikt model en dus hoefde ik maar één nieuwe te 
kopen. Eddie kon aan diverse loodgieters “restjes” komen. De rest werd aangeschaft. 
 
Met dit alles beschikbaar gingen Eddie en ik op 7 maart om 9uur van start. 
Eerst aftekenen en boren. Eddie hanteerde de grote boor. De eerste poging bij het 
herentoilet liep vast op de wapening in het beton. De tweede poging lukte en met 
veel moeite hadden we een 35 mm gat met de 32 mm boor gemaakt. Bij de dames 
waren er 5 pogingen nodig om het zelfde te bereiken. 
 
Ik zorgde voor het fijnere 
boor- en ophangwerk. Om 
12uur was de boorklus 
klaar. We gingen even 
thuis eten en ik ging nog 
wat afvoerpijp kopen. Na 
de lunch hebben we het 
bovengronds werk 
geklaard. De afvoer moest 
nog aangesloten, maar 
toch even een fonteintje 
uitproberen. 
 

 
Nu nog onder de grond 
met bouwlamp 
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boormachine en zo. Gaf geen problemen, maar kostte wel veel tijd. 18u30 was het 
klaar. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Even snel een nieuwe toiletbril monteren, thuis eten en we waren op tijd voor het 
donateurtoernooi. 
 
Een ieder die een bijdrage heeft geleverd aan deze eerste klus bedankt! Met name 
Michèle (ideeën en shoppen), Willem (fonteintje, kranen), Hans + vader (boorspullen) 
en Eddie (kennis, kunde, materiaal en doorzettingsvermogen).Dit was klasse! 
 
De tweede klus 
Deze is bedoeld als voorbereiding voor het verven, en moet nog beginnen. 
Hij bestaat uit: 

• Sloten van de toiletten vervangen door moderne modellen. Inclusief pas 
maken van gaten indien nodig. Sloten zijn al gekocht. 

• Bij de voordeuren het glas er uit en houten platen met isolatie aanbrengen aan 
de binnenkant. 

• Sluitwerk van deuren die op de hal uitkomen verwijderen, luik van handvat 
ontdoen en al het gelakte hout aan de hal kant licht schuren en plamuren. 
Toilet en kleedkamerdeuren aan beide kanten. 

• Plafonnière vervangen door fitting met lamp. 
 
De derde klus 
Voor het verven is Willem de vrijwilliger, maar een paar extra handen om hem te 
helpen stelt hij wel op prijs. 
 
Voor al deze activiteiten zijn nog vrijwilligers nodig. Laat je waardering voor de club 
spreken en geef je op om de Diggelslag op te knappen. 
 
Vrijwilligers voor boven genoemde klussen (of voor werk verder in de toekomst) geef 
je aan mij op via e-mail j.spaa@wanadoo.nl, in een persoonlijk gesprek of via een 
telefoontje 0527-614759. 
 
Jacques 
 
P.S. Ouders van jeugdleden zijn uiteraard ook van harte welkom. 
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Moppen van Douwe 
 
Het hondje van Theresia dronk in een onbewaakt moment een liter benzine op, 
waarna het met een rotgang het veld in rende en daar toen neerviel. “En toen was 
het zeker dood? Nee gelukkig niet, zijn benzine was op.” 
 
Koen ligt met een vriendin lekker te zonnebaden. Opeens zegt zij: “Lieverd, wat heb 
jij koude lippen!” “Ach”, zegt Koen. “Dat ben ik niet, er zit een kikker op je bil!” 
 
“Ik heb jou gisteravond in het café gezien.” “Dat bestaat niet, ik ben er niet geweest.” 
“En toch weet ik wel zeker dat jij er was, want ik zag jou zelfs dubbel!” 
 
Als Lammert even bij familie Giezen aan gaat, ziet men dat hij een zwarte en een 
bruine schoen aan heeft. “En het mooiste is,” zegt hij: “thuis heb ik nog net zo’n paar 
staan.” 
 
Koen schrijft een brief. “Lieve tante, ik ben uw verjaardag niet vergeten hoor. Ik wilde 
u een pakje zakdoekjes sturen, maar ik wist de maat van uw neus niet!” 
 
“Moet ik uw pizza in zes of in acht stukken snijden?” vraagt de pizzaman. “In zes 
stukken maar,” antwoordt Riky. “Want acht stukken kan ik niet op.” 
 
“Jij was vroeger een leuk kereltje,” zei Oma tegen Jan. “Jij had de neus van je 
moeder en de ogen van je vader en het mooie haar van je opa.” “Ja, antwoordt Jan. 
“En een roestige fiets en een oude broek van mijn oudere broer.” 
 
Koe sleept een lang eind touw achter zich aan. “Waarom doe jij dat?” vraagt zijn 
buurman. “Omdat duwen niet wil” antwoordt Koen. 
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Het donateurstoernooi 
 
Nadat zoveel mensen een donatie hadden gegeven aan de club, was zaterdag 7 
maart de grote dag om hen te bedanken. De beloofde naambordjes waren er nog 
niet, maar dat remde de vreugde niet op ons gezellige toernooi. Iedere donateur 
mocht meedoen en er mochten ook mensen meegebracht worden. Dat leverde 16 
deelnemers op die we op sterkte ingedeeld hebben in 3 poules. 
 
In de sterkste poule (rond 1e klas niveau) speelden Johan, Hans, Robin , Michele, 
Marc en Henk. Johan begon sterk en won zijn eerste 4 wedstrijden maar daarna 
gebeurde het... Hij verloor in 5 games van Hans. Hans was minder sterk begonnen, 
want hij verloor zijn tweede wedstrijd in vijven van Robin. Maar daarna ging hij sterk 
verder en eindigde hij dus gelijk met Johan. Robin won ook al zijn partijen, behalve 
die tegen zijn vader. Wederom in 5 games. Dit leverde een prachtige gelijkstand op 
tussen Johan, Robin en Hans. 
Gezamenlijk werd besloten dan Robin eerste zou zijn. Johan en Hans waren tweede. 
Marc werd 4e met 2 gewonnen partijen. Michèle werd 5e en Henk werd 6e. 
 
In de tweede poule (rond 4e en 5e klas niveau) lag het ook al zo dicht bij elkaar. 
Jessica en Jacques begonnen sterk door hun eerste twee wedstrijden te winnen. Zei 
waren de twee om te verslaan dachten wij. Pim begon met een verliespartij tegen 
Elske. Die eerste plek kwam daardoor ver weg te liggen, maar hij gaf niet op en wist 
zijn andere drie wedstrijden te winnen. Hij eindigde dus op 3 punten. Jacques won 
echter zijn 4e partij, waardoor hij ook op 3 punten eindigde. Jessica verloor haar 
laatste twee partijen en eindigde op 2 punten. En Elske... Die won haar laatste partij. 
Dat leverde dus ook twee punten. Een beetje onderaan bungelde Elwin. Hij was de 
enige 6e klasser en speelde jaren korter dan de rest van de poule. Hij wist geen 
games te winnen maar kwam af en toe heel dicht bij. 
Ondanks de gelijkstanden wist op onderling resultaat Pim de 1e prijs te pakken. 
Jacques werd 2e. Jessica werd 3e, Elske 4e en Elwin 5e. 
 
De derde poule bestond uit mensen die niet op tafeltennis zaten. Hier werd fel 
gestreden om de prijzen door: Frederike, Ria, Cor, Els en Lya. Cor wist al zijn 
partijen te winnen en bleek de sterkste. Els werd 2e, Lya werd 3e, Frederike werd 4e, 
en Ria werd 5e. Deze poule eindigde zonder gelijkstanden. Dit werd natuurlijk zeer 
gewaardeerd door de organisatie ;-) Het scheelt tenslotte een hoop rekenwerk. 
 
Al met al was het een erg geslaagde avond. De hapjes en de cake waren lekker, de 
mensen waren gezellig en er werd natuurlijk lang nagekletst met een biertje (lees 
veel biertjes). Hans doneerde zijn gewonnen taart aan de organisatie. Heel erg 
bedankt daarvoor!!! We hebben hem gezellig opgegeten een paar dagen later. Hij 
was heerlijk! 
 
We hopen dat ons toernooi volgend jaar net zo’n succes zal zijn. 
 
Elske Spaa, 
Namens de organisatie 
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Tweede pokertoernooi 
 
Het pokertoernooi was wederom een gezellig en fanatiek gebeuren. Met veertien 
inschrijvingen zaten we op bijna hetzelfde aantal als de vorige keer. Gerard moest 
helaas verstek laten gaan, maar ja, er zijn natuurlijk belangrijkere dingen! 
 
De opzet van de avond was twee voorrondes, waarin je je kon plaatsen voor de 
finaletafel. We speelden aan tafels met vier of vijf personen. Door middel van loting 
kwam je met verschillende mensen te spelen.  
 
Op de finaletafel speelden Remon, Jacques, Willem, Elske en Michèle. Opvallend 
was dat tijdens het vorige pokertoernooi Willem, Elske en Michèle ook tot de 
winnaars behoorden. En dat Remon behoorlijke progressie heeft gemaakt……die 
eindigde de vorige keer in de verliezerpoule. Na een slopende finale was de winnaar 
bekend: REMON! Volgende keer weer meedoen hè om je titel te verdedigen! Elske, 
de titelverdedigster, moest het dit keer doen met een niet onverdienstelijke vierde 
plek! Michèle haalde tegen de verwachtingen in nog de tweede plek (heel 
constant…), Jacques werd derde en Willem werd mooi vijfde. 
 
In de middenmoot speelden Elwin, Jos, Frederique en Eddie. Eddie kreeg weinig 
goede kaarten deze avond en dat moest hij bekopen met een plaats in de 
middenmoot. Vorig toernooi werd hij nog derde. Je kan niet altijd geluk 
hebben….volgende keer beter! Elwin was opgeklommen vanuit de verliezerpoule, 
you go boy! Samen met Jos deelde hij de zesde plaats. Ze waren er zat van en 
besloten het zo maar af te sluiten. Dat bracht Frederique op een zevende en Eddie 
op een achtste plaats. 
 
En dan de laatste tafel. Deze werd bezet door Marijke, Maikel, Eduard en Hans. 
Helaas was Hans dit keer de hekkensluiter. Marijke deed het als debutante erg goed 
en werd eerste aan deze tafel door Maikel te verslaan. Die eindigde vorige keer ook 
aan verliezertafel, naar eigen zeggen moet hij iets meer geduld hebben. Eduard werd 
hier derde. Eduard had trouwens een mooi kaartje gemaakt, waarop alle 
mogelijkheden op volgorde te zien waren. Misschien iets voor de volgende keer om 
in veelvoud te maken?! 
 
We speelden door tot in de laatste uurtjes, want opgeven zit er bij fanatieke sporters 
natuurlijk niet in. Tijdens de derde editie van dit toernooi (het begint al een traditie te 
worden) zullen we dan ook een tijdregel instellen, waarbij de inzetten omhoog gaan, 
zodat de spelletjes iets sneller worden afgerond. Dan kan iedereen tot aan de 
prijsuitreiking blijven, wel zo gezellig!  
 
Dit keer hadden we gekozen voor drinkbare prijzen: speciaal bier, energiedrankjes, 
wijn, etc.  En volgens mij viel dat bij de meesten wel in de smaak ☺ 
 
Op naar de derde editie, met hopelijk nog meer lol, nog beter spel en nog meer 
spelers! 
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Verjaardagen 
 
Gwen  Rochat 1-4 
Maurice  Arnoldy 2-4 
Douwe  Koolhof 3-4 
Esmee  Wezeman 3-4 
Siebe  Hiemstra 4-4 
Robin  Lieftink 15-4 
Eddie van de Berg 23-4 
Manouk  Lubbers 27-5 
 
 
 
 
 
 
WIST U DAT:........................................ .................... 
  
1. De 'shirt-commissie' (Michèle en Richard) namens het Bestuur nieuwe shirts 
hebben uitgezocht? 
2. Voor het eerst sinds ongeveer 10 jaar deze shirts voor een scherpe prijs moeten 
worden gekocht voor de competitie? 
3. We 10 jaar lang 'verwend' zijn geweest, omdat de sponsoren altijd onze shirts 
betaalden? 
4. De naambordjes bijna Euro 500,00 hebben opgeleverd? 
5. Richard de meeste naamplaatjes heeft opgehaald (15), gevolgd door Robin, Eddie 
en Michèle? 
6. Dat de deelname daardoor wat tegen viel? 
7. We hadden verwacht dat ieder lid toch wel ongeveer 5 naamplaatjes zou kunnen 
innen. 
8. Dat we dan Euro 2500,00 hadden opgehaald? 
9. Het Bestuur druk doende is om uit te rekenen hoe alles nu betaald zal moeten 
worden? 
10. Klein onderhoud, dak, kantine, hal, speelzaal? 
11. De Euro's niet van blik zijn? 
12. Jacques, Michèle en Elske druk zijn met de klussen? 
13. Dat het Bestuur iedereen oproept om te helpen als dat verzoek komt? 
14. Niet 'altijd' dezelfde leden? 
15. De Voorzitter altijd zijn telefoon kwijt is? 
16. Dat de penningmeester op zoek gaat naar tosti's? 
17. De huidige secretaris na deze competitie afscheid zal nemen? 
18. Algemeen Bestuurslid Michèle 'super-actief'is? 
19. Algemeen Bestuurslid Richard daar erg van geniet!? 
20. Ik nu ga stoppen?! 
21. Misschien dingen die hierboven worden genoemd wellicht oud-nieuws zijn? 
22. groeten 
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Fantasynight 
 
Op 20 februari werd de ‘Fantasynight’ gehouden voor de jeugdige leden van onze 
club. We waren in totaal met negen dames en één heer. Elske en Michèle hadden 
een stapel pannenkoeken gebakken en die smaakten erg goed!!  
Tot op het laatste moment konden we de activiteit geheim houden. En toen werd er 
gegild: BOWLEN!!!! Voor de winnares Amy was er een lekkere reep chocola.  
Erg gezellig, veel geklets en lekker druk. Kortom: een geslaagde avond! (zie de 
foto’s) 
 
Groeten van de activiteitencommissie: 
Elwin, Elske en Michèle 
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