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OVERZICHT VAN DE DIVERSE COMMISSIES:
Zaal
Postadres
Mailadres
Bestuur

:
:
:
:

Van Diggelenstraat 11
Westerkwartier 11 8302JP Emmeloord
rjmstolwijk@hetnet.nl
Johan Lieftink, voorzitter
Richard Stolwijk, secretaris
voor aanmelden,opzeggen etc. zie postadres
Gerard Hameetman, penningmeester
Michèle van der Lei, algemeen bestuurslid
Marrie Koffeman, algemeen bestuurslid

0527-697286
0527-697434
0527-617747
0527-697434
0527-616224
06-45200230
0527-852235

P.R.

:

Richard Stolwijk, secretaris

0527-697434

Wedstrijdsecretaris

:

Elske Spaa

0527-795118

Commissie barzaken :

Nel Zwemer-Breel

0527-620417

Technische cie.

:

Beheercommissie

:

Johan Lieftink (trainer)
Robin Lieftink
Jacques Spaa (trainer)
Eddie van de Berg
Richard Stolwijk
Willem Paulusma
Michel Schwarte

0527-617747
0527-617747
0527-614759
0527-615733
0527-697434
0527-698189
0527-619538

Clubblad

:

Bert Mooij (ajmooij@hotmail.com) Edamhof 2
Michele v.d. Lei (michelevdlei@hotmail.com)

0527-611551
06-45200230

Toernooi cie.

:

Gerard Hameetman
Johan Lieftink

0527-616224
0527-617747

Activiteiten cie.

:

Elske Spaa
Michèle van der Lei
Elwin van der Meer

0527-795118
06-45200230
0527-795118

Schoonmaak cie.

:

Hans Vlig

06-20047703

Gerard Hameetman
Elwin van der Meer
Elske Spaa

0527-616224
0527-795118
0527-795118

Website commissie

:

Erelid
Lid van verdienste

: Sietse Jager
: Henk Mulder

tarieven per October 2009
Per kwartaal
Geen training
Met training
Per half jaar
Geen training
Met training
Per jaar
Geen training
Met training
Speciaal lidmaatschap per jaar
Alleen met toestemming bestuur

Junior t/m 17 jaar

€ 96,00

Senior
€ 28,00
€ 37,00
€ 55,00
€ 73,00
€ 108,00
€ 144,00

€ 55,00

€ 55,00

€ 25,00
€ 49,00

Rekeningnummer van TTV Emmeloord is bij de Rabobank 11.42.33.160
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Van de redactie
Dag tafeltennissers,
Terwijl sneeuw, gladheid en kou nog de realiteit van alle dag zijn, starten we met een
extra lange voorjaarscompetitie. Tijd voor de eerste Nopspin van 2010!
Wist u dat we weer een competitie spelend jeugdteam hebben en dat ze al twee
wedstrijden hebben gespeeld! Met uitslagen van 4-6 en 8-2 kunnen we trots op ze
zijn!
De TTV gaat mee in het huidige digitale tijdperk. Onze website is aan verandering
onderhevig en wordt steeds beter en leuker! Graag willen we zo veel mogelijk de
Nopspin via de mail gaan verspreiden. Laat aan Bert (ajmooij@hotmail.com) weten
of je de Nopspin voortaan in je mailbox wilt krijgen in plaats van in de brievenbus.
Ook gaarne vermelden in welke vorm: .doc of .pdf
Deadlines aanleveren kopij Nopspin 2010:
1 april
1 juni
1 september
1 november
Toedels!
Bert en Michèle
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Van de voorzitter
Het voordeel van tafeltennis: het is gelukkig een binnensport! Als ik tijdens het typen
van dit artikel naar buiten kijk, komt de sneeuw weer met bakken uit de lucht. Wij als
tafeltennissers hebben daar gelukkig weinig last van. De eerste weken van het
nieuwe jaar was het vooral trainen en of vrijspelen. Dit laatste geldt niet voor de
competitiespelende meiden van ons jeugdteam, die al twee competitie wedstrijden
hebben afgewerkt. De competitie voor de senioren zal bij het verschijnen van dit
clubblad normaliter ook zijn gestart. Voor iedereen een succesvolle, maar vooral een
sportieve competitie toegewenst. Zorg er voor dat je op tijd aanwezig bent bij de
competitiewedstrijden en vergeet niet dat het draaien van je barwacht net zo
belangrijk is!
Binnenkort wordt een begin gemaakt met het opknappen van de kantine van de
Diggelslag (we moesten nog wachten op de taxatie van de waterschade). Dat
betekent nieuwe kleuren, andere verlichting en
nog eventuele andere aanpassingen. Dit alles
zal grotendeels door eigen leden dienen te
worden uitgevoerd. De beheerscommissie en
Michèle zullen wellicht jullie hulp goed kunnen
gebruiken, dus als er hulp wordt gevraagd,
bedenk dan dat vele handen licht werk maken!
Johan.

Klaverjastoernooi
Op vrijdagavond 26 februari organiseren we een klaverjastoernooi. Een gezellig
avondje kaarten in de Diggelslag! Klaverjaservaring is niet noodzakelijk. Je kunt van
tevoren de spelregels per mail toegestuurd krijgen en op de avond zelf wordt er ook
uitleg gegeven.
De Diggelslag is open vanaf 19:30 uur, we beginnen om ongeveer 20:00 uur.
De kosten zijn E 2,50 per persoon.
Introducés zijn ook van harte welkom!
Opgeven per mail michelevdlei@hotmail.com of in de zaal op de lijst tot uiterlijk
dinsdag 23 februari. Geef dan ook meteen aan of je de spelregels wilt ontvangen per
mail.
We maken er weer een leuke
avond van!
De activiteitencommissie
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CLUB VAN 100
Leden:
Zoals jullie ongetwijfeld hebben gezien, zijn er ruim 50
naambordjes gegraveerd. Deze hebben een plekje
gekregen in de kantine.
Echter, er kunnen nog veel meer naamplaatjes bij.
Voor slechts Euro 10,00 pronkt jouw naam, of van de
buurvrouw, schoonmoeder, vriend, vriendin, neef,
nicht etc. op de prachtige marmeren plaat. Daarnaast
steun je onze club met wat geld.
De actie loopt gewoon door, dus als je een naam
weet, geef dat door aan Richard en die zorgt voor een
discrete afhandeling. Doen,doen,doen!!! Immers het
doel is om binnen afzienbare tijd 100 naambordjes te
graveren.!!!!
Groeten Richard
E-mail: rjmstolwijk@hetnet.nl
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Onze website
Beste leden van TTV Emmeloord, ik neem aan dat jullie allemaal weten dat we een
eigen website hebben, zie http://www.ttvemmeloord.nl. Als jullie daar weer eens
rondkijken, zie je dat we recent weer aan het verbeteren en vernieuwen van de
website zijn geslagen. Onder andere kunnen jullie onder competitiezaken van het
hoofdmenu een aantal nieuwe zaken zoals competitiestanden en wedstrijdverslagen
vinden. Verder zijn er nog diverse achtergrondzaken die jullie niet kunnen zien, maar
je ziet al een lege pagina fotoalbum en deze komt binnenkort beschikbaar.

De mensen die deze website hebben gemaakt, zijn geïnteresseerd in jullie mening
over de website. Ook kunnen wij de inhoud van bijvoorbeeld de wedstrijdverslagen
niet zelf maken. Als overgangsfase naar een situatie waarbij de leden zelfstandig de
pagina’s van de website kunnen vullen, stellen we voor dat jullie wedstrijdverslagen,
klachten over foutjes, voorstellen voor nieuwe pagina’s, enzovoort, enzovoort
versturen als e-mail naar website@ttvemmeloord.nl. Dan ontvangen de leden van de
websitecommissie jullie mailtje.
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Sponsoring
Met betrekking tot sponsoring van TTV Emmeloord zijn de volgende richtlijnen
opgesteld:
1. Totaalsponsoring
Sponsorperiode:
3 of 5 jaar
Jaar 1
Nieuwe shirts
Nieuwe shorts (voor zover mogelijk)
Eerste team nieuwe trainingspakken
En Sponsorbedrag: € 1.000,-Jaar 2
Sponsorbedrag:
€ 1.500,-Jaar 3
Sponsorbedrag:
€ 1.500,-Optie Jaar 4 en 5 Sponsorbedrag:
€ 1.500,-2. Teamsponsoring
Nieuwe shirts (i.v.m. bedrukken logo/naam sponsor);
1e team
Nieuwe shorts
Nieuw trainingspak
Sponsorbedrag:
1e jaar € 250,-2e jaar € 500,-3e jaar € 500,-Elk volgende team Nieuwe shirts (i.v.m. bedrukken logo/naam sponsor);
Nieuwe shorts
Sponsorbedrag:
1e jaar € 150,-2e jaar € 200,-3e jaar € 200,-3. Reclamebordsponsoring
Afmetingen reclame bord: 150 x 65 cm
Looptijd:
3 jaar met stilzwijgende verlenging
Bedrag:
€ 75,-- per jaar
4. Clubblad sponsoring
Sponsorbedrag halve pagina
Sponsorbedrag hele pagina

€ 25,-- per jaar
€ 50,-- per jaar

Informatie ten behoeve van de totaalsponsor
- Naamswijziging
TTV………… Emmeloord
- Naam op shirt
TTV………….Emmeloord
TTV………….Emmeloord
- Naam op trainingspak 1e team
- Gebruik maken van de zaal
max. 3 keer per jaar (tafeltennis of
andere activiteit)
- Advertentie in het clubblad
volledige pagina
- Vermelding naam in redactionele stukken
Flevopost/De Noordoostpolder (in de
kop geen naam; wel incidenteel in het
artikel).
- Naamsvermelding toernooi
Poldertoernooi
Mindervaliden toernooi
- Incidenteel
verslag toernooi op TV (omroep
Flevoland)
- Naams vermelding
website TTV Emmeloord
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WISSELING VAN DE SCHOONMAAK- EN T.C. WACHT
Met ingang van 1-1-2010 ben ik (Hans Vlig) uit de TC vandaan en heb ik de
schoonmaakcoördinatie van Richard Stolwijk overgenomen. Richard daarentegen is
uit de schoonmaakcommissie gestapt en neemt nu plaats in de TC. Tevens is de TC
aangevuld met Robin Lieftink. Vanaf deze plaats wens ik de nieuwe TC leden veel
succes en wijsheid toe in hun nieuwe verenigingsfunctie.
Nog even voor de goede orde: bij mij wordt dus voortaan aangegeven dat de
maandelijkse schoonmaak van ons gebouw is gerealiseerd.
Mvg. Hans Vlig

SCHOONMAAK: voorjaar 2010
Voor: alle leden
Betreft: schoonmaak van speelzaal, kantine, toiletten, douche, hal en deuren
Periode: eerste helft 2010
Opnieuw een indeling m.b.t. het schoonhouden van ons gebouw.
We gaan op dezelfde voet verder als het afgelopen jaar. Dit, omdat de methode
uiterst zorgvuldig wordt gevolgd. Ook het ‘afmailen’ c.q. ‘afbellen’ is door iedere
groep op accurate wijze geschied.
Onder ‘het gebouw schoonmaken’ wordt
verstaan:
•
•
•
•
•

Speelzaal: zuigen + dweilen.
Kantine: zuigen + dweilen + afnemen
Toiletten en douche: dweilen + afnemen
Hal: zuigen + dweilen.
Deuren: afnemen.

Hieronder vinden jullie:
•
•

Welk groep wanneer aan de beurt is
Wie van de groep ‘de aanvoerder c.q. initiator’ is om af te spreken
wanneer zijn/haar groep schoon gaat maken. Ook is hij/zij
verantwoordelijk om mij te bellen, aanspreken of te mailen nadat er
daadwerkelijk is schoongemaakt. Ik kan dan eventueel de groep
aanspreken op het feit dat het ‘nog moet gebeuren’.

Ik ga er sterk vanuit dat iedere groep de verantwoordelijkheid voelt en neemt om
deze afspraken daadwerkelijk na te komen.
Eind januari: Team 1 (Richard)
Half februari: Team 2 (Maurice)
Half maart: Team 3 (Jos)
Half april:
Team 4 (Elske)
Half mei:
Team 5 (Eduard)
Half juni:
Recreantengroep (Pim)
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Heel veel succes met het schoonmaken, opdat we altijd kunnen spreken van een
schone zaal.
VERGEET MIJ NIET TE BELLEN, AAN TE SPREKEN OF TE MAILEN, WANNEER
JULLIE GROEP DAADWERKELIJK HEEFT SCHOONGEMAAKT!
Hans Vlig
Tel: 06-20047703 (na 12:00 uur bereikbaar)
e-mail: hansvlig30@hotmail.com

Het oliebollentoernooi 2009
Dit oliebollentoernooi was een combinatie van poker en tafeltennis. Eerst werd een
potje gepokerd en daarna kwamen de tafeltennisdubbels. Bij het poker moest je je
pokerface bedekken, wat zorgde voor zeer uiteenlopende looks. Zo had Eddie een
zeer eng masker en Freek een brilletje met enge ogen. Elske had van een sjaal een
bourka gemaakt en Michel was mister Vegas met hoed en hippe zonnebril. Of dit
alles hielp bij het pokeren, valt nog te bezien. Bij de dubbels werden de spelers aan
elkaar gekoppeld door loting. Natuurlijk waren bij dit alles de nodige oliebollen en
appelflappen aanwezig! Na een tweede rondje poker en een tweede rondje
tafeltennis werd de stand opgemaakt. Zes spelers gingen naar de winnaarstafel en
zes naar de verliezerstafel. Op deze tafels werd de strijd beslist in een laatste
pokerronde.
De verliezerstafel was in de greep van Jacques, die met solide spel de anderen
achter zich liet. Op de winnaarstafel streden Freek en Gerard om de winst. Toen ook
Freek al zijn pokerchips kwijt was geraakt, werd duidelijk wie het toernooi gewonnen
had. Dus nu weten we ook weer dat Gerard niet alleen goed is in het beheer van het
verenigingsgeld, maar ook in het verzamelen van pokerchips ;)

Gefeliciteerd Gerard!
(Nee, dit keer zijn we niet vergeten dat jij gewonnen hebt!)

Alle winnaars bij elkaar
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De frustraties van een pingpongbal
Ze gooien me op,
spelen me heen en weer.
En al ben ik van cellulose,
het gezeul met m'n ziel doet zeer.
Nergens kan ik mij vestigen,
geen enkele hand houdt mij vast.
Er is niet een bat waaraan ik kleven blijf,
mijn leven is eenzaam en een zware last.
Gaat het spel niet naar wens,
dan krijg ik de schuld en ik ken geen defence.
Veel van mijn vrienden zijn "per abuis" stukgegaan,
Mijn verzoek aan u: wees voorzichtiger met ons voortaan.
Berg me na de training of wedstrijd op in de koker,
laat me niet liggen op de grond, eenzaam en voor joker
Een nietig tafeltennisballetje
Gert

Foute uitdrukkingen
Dat is er met de paplepel ingeslagen
Dat is niet tegen Dobbermansoren gezegd
Ik ben er helemaal infuus van.
Dit steekt er met kop en schotel boven uit.
Laten we geen oude vissen uit de sloot halen.
Laten we met een schone luier beginnen
Dat is vechten tegen de bierkraan
Het escaleert helemaal uit de hand
Iemand dood maken met een blije mus
Iemand blij maken met een dooie mug
Je bent nog niet zo’n kleine stommerik
Waar heeft dat nou voor nodig
Het maakt mij niet erg
Dat slaat nergens over
Och dat geeft toch niets uit
Moet je zeggen wie het hoort
Ik moet niet teveel rijden: ik moet nog drinken
Ik spreek vloeibaar Nederlands
Wie niet sterk zijn moet slim zijn
Hij was op slag, half dood
We moeten nu de koe bij de luiers vatten
Qua geld kost dat financieel niet duur
Zo oud als de weg naar Methusalem
Met de kippen naar bed gaan
We hoeven niet opnieuw het ei uit te vinden
Ik ben er erg door gevaccineerd
Dat introduceert me niks
Och daar kraait geen hond naar
Ik word met scheve schaatsen aan gekeken
Aha daar komt de kat uit de zak
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Ik ben mooi in de aap gelogeerd
Dat is geen vraag op mijn antwoord
Geef mijn portie maar aan Flipper
Daar krijg je stierballen van
Hij heeft zijn arm in een nutella
Je moet geen wakkere honden slapend maken
Er moet kaas op de plank komen
Je hebt er geen hout van gegeten
Nu gaat er een lampje bij mij rinkelen
Och, het is ook al net zo lang als het kort is
Het kost een placenta ,maar dan heb je ook iets
Oost west, lest best
Hij heeft er geen boter, kaas en eieren van gegeten
Ik heb met jouw nog een varkentje te schillen
Gert

Hoe houd je een vrouw tevreden?
Is dat moeilijk? Nee hoor, je hoeft alleen maar dit te zijn:
1. Een vriend
2. Een kameraad
3. Een minnaar
4. Een grote broer
5. Een vader
6. Een meester
7. Een chef
8. Een elektricien
9. Een timmerman
10. Een loodgieter
11. Een technicus
12. Een binnenhuisarchitect
13. Een ontwerper
14. Een insectenverdelger
15. Een psycholoog
16. Een psychiater
17. Een genezer
18. Een goede luisteraar
19. Een goede organisator
20. Een goede echtgenoot
21. Erg schoon
22. Sympathiek
23. Atletisch
24. Warm
25. Attent
26. Galant
27. Intelligent
28. Grappig
29. Creatief
30. Teder
31. Sterk
32. Lief
33. Tolerant
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34. Geduldig
35. Ambitieus
36. Capabel
37. Moedig
38. Vastbesloten
39. Trouw
40. Afhankelijk
41. Gepassioneerd
EN OOK NIET VERGETEN om:
43. Haar vaak complimentjes te geven
44. Van winkelen houden
45. Eerlijk zijn
46. Schatrijk te zijn
47. Haar niet zenuwachtig te maken
48. Niet naar andere vrouwen te kijken
En dan ook nog:
49. Haar veel aandacht geven, maar zelf niet veel verwachten.
50. Haar veel tijd geven speciaal voor haar zelf.
51. Haar veel ruimte geven, je nooit afvragen waar ze heen gaat
Bovendien IS HET ERG BELANGRIJK DAT JE:
52. Nooit je trouwdag vergeet
53. Nooit haar verjaardag vergeet
54. Nooit een afspraak vergeet die zij heeft gemaakt…….
HOE HOUD JE EEN MAN TEVREDEN?
1. Laat hem met rust
2. Geef hem eten
3. Laat hem de afstandsbediening vast houden.
TJONGE WAT ZIJN DIE MANNEN TOCH
VEELEISEND!!!!!!
Wie weet er nog een paar?
Mail even naar Nopspin!!!!!!
Gert Sprenger

Verjaardagen
Bert Mooij
Jaap van de Veer
Nicolette Berk-Koster
Chris Mul
Jan Crielaard
Pim Ros
Frederike Spaa

7-2
7-2
15-2
16-2
20-2
3-3
18-3

Shadi Almekhal
Simone Lieftink
Jos Kuijper
Maurice Arnoldy
Douwe Koolhof
Jolina Stoffer
Siebe Hiemstra
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21-3
26-3
30-3
2-4
3-4
3-4
4-4
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