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OVERZICHT VAN DE DIVERSE COMMISSIES: 
 
 
Zaal   :  Van Diggelenstraat 11 0527-697286 
 
Postadres           :  Westerkwartier  11  8302JP  Emmeloord      0527-697434 
 
Mailadres   : rjmstolwijk@hetnet.nl 
 
Bestuur   : Johan Lieftink, voorzitter 0527-617747 
  Richard Stolwijk, secretaris 0527-697434 
  voor aanmelden,opzeggen etc. zie laatste bladzijde 
  Gerard Hameetman, penningmeester 0527-616224 
  Michèle van der Lei, algemeen bestuurslid 06-45200230 
     Marrie Koffeman, algemeen bestuurslid 0527-852235 
 
P.R.   : Richard Stolwijk, secretaris 0527-697434 
 
Wedstrijdsecretaris:  Elske Spaa 0527-795118 
 
Commissie barzaken  :Nel Zwemer-Breel 0527-620417 
 
Technische cie:  Johan Lieftink (trainer) 0527-617747 
   Robin Lieftink 0527-617747 
   Jacques Spaa (trainer) 0527-614759 
   Eddie van de Berg 0527-615733 
   Richard Stolwijk 0527-697434 
 
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 
       
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 
 
Schoonmaak cie. : Hans Vlig 06-20047703 
 
Website commissie:  Gerard Hameetman 0527-616224 
     Elwin van der Meer 0527-795118 
     Elske Spaa 0527-795118 
 
Erelid:                        Sietse Jager 
Lid van verdienste:    Henk Mulder 
 
 
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 ................................. ............................................................... 4 
DIGITAAL .......................................... ...................................................... 4 
Tussendoortje ..................................... ........................................................... 4 
Plaatsnamen quiz .................................. .............................................................. 5 
Klaverjassen ...................................... .......................................................... 6 
Tussendoortje ..................................... ........................................................... 7 
Verjaardagen ...................................... .......................................................... 9 
Mopjes ............................................ .................................................... 9 
Antwoorden quiz, .................................. .............................................................. 9 
SCHOONMAAK: voorjaar 2010.......................... ........................................................ 10 
Aanmelden lidmaatschap............................. .............................................................. 11 
Clubtenue ......................................... ..................................................... 11 
Lidmaatschap beëindigen............................ .............................................................. 11 
 
 
 

Van de redactie 
 
Dag Nopspin-lezer! 
 
Het voorjaar staat voor de deur en de tweede Nopspin ligt in de bus (of mailbox). 
Mensen zijn druk en bij onze club is dat niet anders. Trainen, extra lange competitie, 
vergaderen, plannen maken voor het opknappen van de kantine, organiseren van 
activiteiten en natuurlijk ook er aan mee doen, zijn maar een paar van de dingen die 
spelen bij onze TTV. Heb jij ook het voorjaar in je bol?! Besteed dan wat extra 
energie aan je cluppie! Genoeg te doen ☺ Maar eerst even rustig de rest van de 
Nopspin lezen… 
 
Toedelsssss! 
 
Bert en Michèle 
 
Deadlines aanleveren kopij Nopspin 2010: 
1 juni 
1 september 
1 november 
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Van de voorzitter 
 
. 
De jeugd heeft de toekomst! Dat geldt natuurlijk ook voor onze verenging. Het 
jeugdteam speelt dit seizoen met wisselende resultaten competitie. Het aantal 
jeugdleden groeit gestaag. Op woensdagavond traint de jeugdselectie en op 
maandagavond starten we in april een nieuwe jeugdgroep. 
Voor de jeugd is het belangrijk om regelmatig tegen een goede tegenstander te 
oefenen (te sparren). Op jeugdtrainingen sparren regelmatig al senioren met de 
jeugdgroep. Het is mooi om te zien dat het niveau dan gelijk om hoog vliegt. Mocht je 
gevraagd worden om mee te sparren, zeg dan ja! (het is gemiddeld 1 x in de 3 a 4 
weken). Je kunt je natuurlijk ook aanmelden bij één van de trainers. 
 
Het tweede punt wat zeker ook aandacht verdient zijn onze vrijwilligers. Een dikke 
pluim voor jullie allemaal. Zonder de hulp van vrijwilligers is het bijna niet mogelijk om 
een vereniging in stand te houden of te laten groeien. Dat geldt niet alleen voor het 
verven van het gebouw of het schoonmaken van de zaal, maar ook juist voor de 
diverse activiteiten die geregeld moeten worden! Nogmaals, vrijwilligers bedankt voor 
jullie inzet. 
 
 
 
 
 
DIGITAAL 
 
De TTV gaat mee in het huidige digitale tijdperk. 
Onze website www.ttvemmeloord.nl 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 (in .doc of .pdf) wilt krijgen in plaats van in de 
brievenbus.  
 
 
 
Tussendoortje 
  
Op je 4de........is succes.....niet in je broek plassen. 
Op je 12de......is succes.... vrienden hebben. 
Op je 18de .....is succes.... een rijbewijs hebben 
Op je 20ste.....is succes.... seks hebben 
Op je 35ste.....is succes.....geld hebben 
Op je 50ste.....is succes.....nog geld hebben 
Op je 60ste.....is succes.....nog seks hebben 
Op je 70ste.....is succes.....nog een rijbewijs hebben 
Op je 75ste.....is succes.....nog vrienden hebben 
Op je 80ste.... is succes.....nog tafeltennissen, 
Op je 90ste.....is succes.... nog niet in je broek plassen. 
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Plaatsnamen quiz 
  
Vul op de puntjes een plaatsnaam in, de antwoorden staan verder op in dit blad. 
  
  
  1   De burgemeester zou een boom planten: het gat liet hij door zijn..... 
  2   Toen de klei op was kon men gelukkig nog een tijdje met.... 
  3   Ik hou alleen van de zomers, vandaar dat ik voor de..... 
  4   Er is een varken te water geraakt: ik denk dat de eigenaar nu naar zijn..... 
  5   De meeste herten lagen te slapen: ik zag een..... 
  6   Het is bekend dat hij slecht een bal kan vangen, maar het scheelde weinig of hij ..... 
  7   Mijn zusje moest weer overgeven : oh, oh, wat ..... 
  8   Ik dacht, hij komt nog lang niet,maar gelukkig was ..... 
  9   Zo'n klein beetje hout voor zoveel geld: ik wed dat ik daarvoor een heel ..... 
10   Ze houdt van de zon: ze hoeft maar even te liggen en ..... 
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Klaverjassen 
 
Op vrijdag 26 januari was er op de club een gezellige klaverjasavond. Vier goed 
gevulde tafels van niet-klaverjassers tot zeer ervaren kaarters speelden er op los. 
Het was zeker voor herhaling vatbaar! 
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De volgende klaverjasavond vindt plaats op vrijdagavond 7 mei om 19:30 uur. Alle 
senioren zijn welkom met hun eventuele introducé!! De kosten zijn E 2,50. Schrijf je 
in op de intekenlijst in de zaal voor 4 mei. 
 
 
 
 
 
Tussendoortje  
 
stom stom 
 
Mijn goede vriend werd aangehouden in 
Emmeloord, 
Vraagt die agent: 
Meneer, heeft U gedronken?. 
Hij zegt: wat zegt U ober? Foutje natuurlijk. 
Dus die agent vraagt nogmaals vriendelijk of 
hij gedronken heeft. 
Hij zegt: een biertje of twintig wat jenever en 
wat wijn. 
Zegt die agent, Dan moet U toch even blazen 
meneer. 
Zegt mijn vriend: Hoezo? 
Gelooft U mij niet?  
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Verjaardagen  
 
Robin  Lieftink 15-4 
Eddie van den Berg 23-4 
Manouk  Lubbers 27-5 
Tim de Olde 6-6 

Kevin  Otten 13-6 
Piet  Bakker 19-6 
Michel  Schrijer 23-6 
Freek van de Kamp 30-6 

 

Mopjes 
 
Barend is in donker Amsterdam terecht gekomen en is in een gevecht gewikkeld met 
de sterkste vechter van de walletjes, die hem met een klap een oog dicht slaat. 
Kwaad zegt hij tot de vechtersbaas: “Als je dat nog eens flikt, kijk ik je niet meer aan!” 
 
“Dirk was zo jaloers”, zegt Koos “dat hij, toen zijn vrouw hem een tweeling schonk, 
verschrikkelijk ruzie maakte, omdat er maar één kind op hem leek.” 
 
“Ach”, zucht Alie tot haar vriendin, “ik voel me ongelukkig. Mijn man is de hele avond 
al weg en ik weet niet waar hij is.” “Dat is heel dom van je” antwoordt Rachel. “Als je 
zou weten waar hij is, zou je veel ongelukkiger zijn.” 

Waarom hebben olifanten gele klompjes? Zodat je ze niet kan zien als ze in de vla 
drijven. Wel eens een olifant in de vla gezien? Nee, het werkt dus! 

Een Belg is met vakantie in Schotland. Tijdens een wandeling ontmoet hij een 
schaapherder met een grote kudde schapen. De Belg vraagt aan de herder: “Als ik 
raad uit hoeveel schapen jouw kudde bestaat, mag ik er dan één hebben?” “Ja hoor” 
zegt de herder, waarop de Belg zegt: “167 stuks”. Dat is precies goed. De Belg 
bedankt de herder, zoekt een mooi exemplaar uit, en loopt weg met het dier over zijn 
schouder. De herder rent achter de Belg aan, en vraagt: “Als ik raad uit welk land jij 
komt, mag ik dan mijn hond terug?” 

Een moeder stapt met haar 6 kinderen in de lift van een groot warenhuis. De 
liftbediende vraagt: “Waar moet U zijn, mevrouw?” “De kinderafdeling”, antwoordt de 
vrouw. Waarop één van haar kinderen zegt: “Nee mam, niet nog eentje, we zijn al 
met z’n zessen!” 
 
 
 
Antwoorden quiz, 
  
1   Bodegraven 
2   Zandvoort 
3   Winterswijk 
4   Zwijndrecht 
5   Hindelopen 
6   Hattem 
7   Wassenaar 
8   Deventer 
9   Boskoop 
10 Bruinisse 
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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 h ij/zij  
verantwoordelijk om mij te bellen, aanspreken of te  mailen nadat er 
daadwerkelijk is schoongemaakt. Ik kan dan eventuee l 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.  
 
Half april: Team 4 (Elske) 
Half mei: Team 5 (Eduard) 
Half juni: Recreantengroep (Pim) 
 
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 MA ILEN, WANNEER 
JULLIE GROEP DAADWERKELIJK HEEFT SCHOONGEMAAKT! 
 
Hans Vlig 
Tel: 06-20047703 (na 12:00 uur bereikbaar) 
e-mail: hansvlig30@hotmail.com 
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Aanmelden lidmaatschap 
 
Een aanmeldingsformulier is verkrijgbaar bij de tra iner. 
 

Tarieven per October 2009 Junior t/m 17 jaar Senior 

Geen training  € 28,00 Per kwartaal 

Met training € 25,00 € 37,00 

Geen training  € 55,00 Per half jaar 

Met training € 49,00 € 73,00 

Geen training  € 108,00 Per jaar 

Met training € 96,00 € 144,00 

Speciaal lidmaatschap per jaar 

Alleen met toestemming bestuur 
€ 55,00 € 55,00 

 
 
Clubtenue  
 
Voor competitiespelers is het verplicht om tijdens hun wedstrijden het blauwe 
clubshirt te dragen. Aanspreekpunten voor een shirt zijn Richard Stolwijk 0527-
697434) en Michèle van der Lei (06-45200230).  
 
Een clubshirt kost € 14,50. Dit bedrag wordt eenmalig door de penningmeester 
geïncasseerd.  

 

Lidmaatschap beëindigen  
 
Gewone leden en ereleden, die vrijwillig hun lidmaatschap wensen te beëindigen, 
moeten de secretaris hiervan schriftelijk in kennis stellen.  
 
Het contributiejaar loopt van 1 augustus tot en met 31 juli. Opzegging is alleen 
schriftelijk mogelijk voor 1 juli of voor 1 januari van ieder verenigingsjaar. 
 
Contactgegevens secretaris: 
Richard Stolwijk 
Westerkwartier 11 
8302 JP Emmeloord 
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