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Voor informatie over aanmelden, opzeggen, contributie en clubtenue, zie laatste bladzijde.
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Van de redactie
Dag spinners!
Wederom een nieuwe Nopspin met een schat aan
informatie over allerlei zaken! Dus mis niks en lees het
goed door! Kopij voor de volgende Nopspin graag
inleveren voor 1 april.
Toedels,
Bert en Michèle
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Stukje van de voorzitter
Tafeltennisvereniging Emmeloord neemt met 5 senioren teams en 1 jeugdteam weer
deel aan voorjaarscompetitie (2011). Om er voor zorg te dragen dat de
competitiewedstrijden goed verlopen is het tijdig aanwezig zijn van de bar/kantinedienst van groot belang. Voor de jeugdwedstrijden geldt het volgende: op
zaterdagmorgen dient de zaal om uiterlijk 9:00 uur geopend te zijn. Bij de
seniorenteams dient de barwacht uiterlijk 19:30 aanwezig te zijn! Alle informatie over
de barwacht staat vermeld in het “barboek” (ligt in de Diggelslag).
Speciale aandacht voor het op orde houden van de bar. Dit betekent o.a. het
opruimen van de lege flessen (in het voorraad hok) en logischerwijs het aanvullen
van de voorraad! Ook het tijdig vervangen van de afvalzak is geen overbodige luxe!
Als iedereen zijn/haar
steentje bijdraagt hoeft
niemand de rotzooi van de
vorige avond op te ruimen.
Per slot van rekening
hebben we nu een
prachtige kantine, laten we
zorgen dat we dit ook zo
houden.
Kijk je vanuit de kantine
dan naar de zaal dan oogt
onze speelzaal nogal
rommelig als het gaat om
de tafeltennistafels. Door
de jaren heen hebben we
incidenteel één of twee
nieuwe tafeltennistafels
aangeschaft, met als gevolg een diversiteit van merken en kleuren. In de laatste
bestuursvergadering is besloten om drie (en op termijn nog twee) nieuwe
tafeltennistafels aan te schaffen. De keuze van voorlopig drie tafels heeft natuurlijk te
maken met de financiële mogelijkheden. Als het ons lukt om via eenmalige acties
extra gelden binnen te halen worden nog eens twee tafels aangeschaft. Als dat lukt,
hebben we niet alleen een prachtige locatie, maar ook perfecte tafels om op te
spelen. Immers het gaat natuurlijk nog altijd om het tafeltennisspelletje. Goed
materiaal is dan zeer welkom, ook gelet op het feit dat bij uitwedstrijden vaak moet
worden gespeeld op veel snellere tafels dan wij op dit moment in onze zaal hebben
staan.
Als de aanschaf een feit is zullen een aantal oude tafeltennistafels worden verkocht.
Mochten er mensen zijn die interesse hebben in een “oude tafeltennistafel” dan
kunnen zij dit melden bij het bestuur (Michèle van der Lei inventariseert eventuele
belangstelling).
Johan Lieftink
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Tussendoortje
Vertel eens wat er met je is,vraagt de psychiater aan de in de war zijnde man.
Het is allemaal gekomen door mijn huwelijk.
Ik trouwde met een weduwe, die een volwassen dochter
had.
Zij werd dus mijn stiefdochter.
Mijn vader kwam op bezoek, werd verliefd op mijn
stiefdochter, en trouwde met haar.
Zo werd mijn stiefdochter mijn stiefmoeder.
Mijn vrouw kreeg een zoon.
Die werd automatisch de schoonbroer van mijn vader, want
hij is de halfbroer van mijn stiefdochter, die met mijn vader is
getrouwd,
Begrijpt U wel?
Aangezien mijn zoon de broer is van mijn stiefmoeder, is hij
ook mijn oom.
De vrouw van mijn vader kreeg ook een zoon,
dat is dus mijn broer, want hij is de zoon van mijn vader.
Maar hij is ook mijn kleinkind, want hij is immers de zoon van mijn stiefdochter.
Tot nu toe is het eenvoudig.
Mijn vrouw is mijn grootmoeder, omdat ze mijn stiefmoeder is, waardoor ik de
kleinzoon van mijn eigen vrouw ben.
Nog niet zo moeilijk, maar aangezien ik getrouwd ben met mijn grootmoeder, ben ik
niet alleen de echtgenoot en kleinzoon van mij vrouw, maar ben ik ook mijn eigen
grootvader…
Ik weet zeker dat U er als gestudeerd man, er wel uit komt, maar ik, simpele ziel
ben er een beetje overspannen van.
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Clubgenoten
Jullie hebben er natuurlijk lang op gewacht, maar
eindelijk zijn de

Klussendagen
weer aanstaande.

2 april

7 mei

Maak je agenda vrij op
(middag) en
(hele dag). Om ons gebouw in goede staat te houden zullen we de handen weer uit de
mouwen moeten steken. Iedere hulp is welkom. Niet alleen de goede schilder, maar ook
diegene die kan schuren of spullen klaar kan zetten voor de clubgenoten is een welkome
helper. De klussers uit het verleden weten natuurlijk dat de klussendagen vooral een
gezelligheidsevenement zijn.
De beheerscommissie.
Ps. Als beheerscommissie zien wij dat leden soms spontaan klusjes oppakken en wij zijn daar
uiteraard heel blij mee. Maar een deel van deze klussers geeft de gedane klussen door en een
deel niet. Om te voorkomen dat we dubbel werk doen en dat wij onze
onderhoudsadministratie niet op orde houden een extra oproep. Indien u een klusje wil
uitvoeren of gedaan heeft, geef dit dan door aan de beheerscommissie. Alvast bedankt en tot
de klussendagen.

Mopjes van DouweFout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
Voor een school staat een verkeersbord met de tekst: Let op! Overstekende
kinderen. Als het donker is, schrijft
iemand er stiekem bij: Geef vol gas als
meester oversteekt.
Iemand zegt: “Mijn vrouw is een lieve
engel.” Waarop de ander zegt: “O ja,
die van mij leeft nog.”
“Kreupelt dat schaap van u al lang?”
“Ja” zegt de boer, “hij is vroeger als
lam geboren.”
“Is de rekening van de slijter al gekomen?” vraagt vader. “Ik denk het niet” zegt zijn
zoon, “want moeder zingt nog.”
“Papa, mag ik in bed wel zo lang lezen totdat ik in slaap val?” “Jawel mijn jongen,
maar ook geen vijf minuten langer hoor!”
“Mijn oom is pastoor” zegt Willem, “ze zeggen eerwaarde tegen hem.” “Mijn oom is
kardinaal” antwoordt Jan, “velen zegen eminentie tegen hem.” “En mijn oom is
honderdvijftig kilo” zegt Jaap, “elk die hem ziet zegt allemachtig.”
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Spinterview
Op zo’n relatief kleine club als TTV Emmeloord kennen de meeste mensen elkaar
wel. Maar weet je dit al van je tafeltennismaatjes? Spinterview is een nieuwe
terugkerende rubriek (naar een idee van Gert Sprenger )waarin elke keer aan een
ander lid van de TTV leuke vragen worden gesteld. Met wie beter te beginnen, dan
met de maker van de Nopspin, Bert Mooij!
Hoe oud ben je? Bijna 74
Sinds wanneer ben je lid? Vanaf 22-01-2002
Hoe lang maak je de Nopspin al? Vanaf september 2005 als
hulp van Thirza Jongejan en vanaf december 2005 alleen en
per december 2006 help ik Michèle van der Lei.
Wat vind je daar leuk aan? Michèle is een leuke meid.
Heb je een droom, iets wat je echt ooit nog wilt doen? Ik zou
het niet weten.
Als je voor één dag iemand anders zou mogen zijn, wie zou je dan kiezen en
waarom? Ik ben zelf leuk genoeg☺
Wat is je sterkste punt met tafeltennis? Dat ik niet wil winnen.
Wat doe je graag in je vrije tijd? Computeren.
Wat vind je leuk aan onze club en wat zou je willen veranderen? Het is een gezellige
club, prima zo!
Welke film is jouw favoriet? Once upon a time in the west.
Hoe zie jij de wereld over 100 jaar? Nog chaotischer dan tegenwoordig.
Wie wil je dat de volgende keer geïnterviewd wordt? Gerard.
Wat zou je hem willen vragen? Wat is jouw levensmotto of heb je een wijze raad?
Ter afsluiting nog een paar keuzes, kies steeds één van de twee, wat er het eerst in
je op komt.
Uit eten of zelf koken? Zelf koken.
Fietsen of met de auto? Fietsen.
T.v. of computer? Computer.
Vliegvakantie of kampeervakantie? Kampeervakantie.
Digitaal of op papier? Papier.
En omdat het de eerste keer is dat deze rubriek verschijnt…. wat vond je van het
spinterview? Moeilijke vragen.
Heb je nog tips of iets anders dat je kwijt wilt? Succes ermee!
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SCHOONMAAK: 2011
Voor: alle senioren
Betreft: schoonmaak van speelzaal, kantine, toiletten, douche, hal en deuren
Periode: geheel 2011
Opnieuw een indeling m.b.t. het schoonhouden van ons gebouw.
LET OP! LET OP! LET OP! LET OP!
We gaan op een iets wat andere voet verder dan het afgelopen jaar. Ik voer namelijk
graag de zogenaamde “estafettestok” methode in. Deze methode houdt in dat zodra
er is schoongemaakt door een team, de initiator van het team zowel een
mailtje/belletje (“doorgeven schoonmaakstokje”) stuurt naar de aanvoeder van het
eerst volgende team wat de volgende maand mag schoonmaken als ook een CC’tje
aan mij. Op deze wijze worden de schoonmaakteams nog eens extra geïnformeerd
wanneer ze aan de beurt zijn en wordt er dus ook niet te snel of te langzaam na
elkaar schoongemaakt.
Onder ‘het gebouw schoonmaken’ wordt verstaan:
•
•
•
•
•

Speelzaal: zuigen + dweilen
Kantine: zuigen + dweilen + afnemen
Toiletten en douche: dweilen + afnemen
Hal: zuigen + dweilen
Deuren: afnemen
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Hieronder vinden jullie:
•
•

Welk team wanneer aan de beurt is
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 het eerst volgende schoonmaakteam en mij te
bellen, aan te spreken of te mailen nadat er daadwerkelijk is
schoongemaakt.

Ik ga er vanuit dat ieder team de verantwoordelijkheid voelt en neemt om deze
afspraken daadwerkelijk na te komen.
Half maart:
Half april:
Half mei
Half juni:

Team 1 (Hans)
Team 2 (Maurice)
Team 3 (Willem)
Team 4 (Jacques)

27 augustus:

GROTE SCHOONMAAKDAG vanaf 13.30 uur

Eind september:
Eind oktober:
Eind november:
Eind december:

Team 5 (Frederike)
Recreantengroep (Pim)
Team 1 (Hans)
Team 2 (Maurice)

Heel veel succes met het schoonmaken!
Laten we met zijn allen zorgen voor een schone zaal!
Hans Vlig
Tel: 06-20047703 (na 12:00 uur bereikbaar)
E-mail: hansvlig30@hotmail.com

Oliebollentoernooi jeugd
Daar waren ze dan: vier lieve
tafeltennismeiden en twee stoere
tafeltennisjongens (of was het nou
andersom?). Na een lekker bord
patat met frikadel of kroket en de
nodige saus verslonden te hebben,
waren ze er klaar voor: het
handicaptoernooi. Eerst een beetje
oefenen en toen kwam het echte
werk! Sommige tafels waren wat
lastiger dan de andere. De ene
tegenstander makkelijker te verslaan
dan de andere. Uitdaging, sportiviteit
en gezelligheid, het was er allemaal!
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En dan is er een winnaar of winnares: aan Simone de eer! Voor allemaal was er een
leuk prijsje, maar Simone mocht als eerste haar keuze maken. Hoe smaakte de
chocola? Daarna nog een lekkere oliebol of appelflap en even kijken hoe de senioren
het deden. Een leuke avond!

30 december 2010 – Handicaptoernooi en proeverijen
“Gaan we zó spelen?... Serieus? Dat meen je niet...” Dat waren de eerste woorden
die Shadi sprak toen hij in sportkleding en al in de zaal stond. Kennelijk had hij in zijn
enthousiasme om mee te doen aan een toernooi niet stilgestaan bij het gedeelte
“handicap” in het woord “handicaptoernooi”. Maar toen hij het shockende nieuws had
verwerkt, besloot hij toch maar te blijven om die rare speelsituaties uit te proberen.
Maar gelijk had hij wel, de tafeltennistafels hadden niet bepaald hun normale vorm.
De organisatoren, Elske en Elwin, hadden ongelimiteerd gespeeld met de lengte,
hoogte en hellingsmogelijkheden van de tafels én het “netje”. Alle spelers van beide
poules hebben zich er ongetwijfeld enorm mee vermaakt, al vonden enkelen
sommige tafels “uiterst irritant, want zo kan je toch helemaal niks!” – een uitspraak
van een lichtelijk geërgerde Michèle. Maar ondanks dat ze op sommige tafels
“helemaal niks kon”, werd zij toch vijfde van de veertien, een goede prestatie. Boven
haar eindigden van nummer één tot vier Johan, Richard, Robin en, jawel, Shadi.
Toch goed dat hij gebleven was. Zelf eindigde ik als negende, wonder boven wonder
boven Elwin, Jacques én Frederike, die respectievelijk elfde, dertiende en veertiende
werden. Maar, baas boven baas, van Elske kon ik niet winnen. Zij eindigde twee
plaatsen boven mij. Om deze gatenkaas nog even netjes op te vullen: Freek werd
zesde, Eduard achtste, Pim werd tiende en Willem twaalfde. Ik kan nu natuurlijk
vertellen dat het een erg gezellige avond was, maar daar zou ik dan iets te vroeg
mee zijn. De avond was namelijk nog lang niet afgelopen!
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En “lang” mag je dan vrij letterlijk nemen… Er waren drie proeverijen georganiseerd,
een wijnproeverij voor de wijnliefhebbers, een bierproeverij voor de bierliefhebbers
en een theeproeverij voor, nou ja, liefhebbers van autorijden. Terwijl stond er heerlijk
stokbrood en komkommer op tafel, om onze smaak tussen verschillende soorten
drank te kunnen neutraliseren. Dat is een dure zin om te zeggen dat we allemaal
gewoon zin hadden in lekker stokbrood met kruidenboter. Bij alle proeverijen kregen
de deelnemers zeven soorten te proeven, die we op ons formulier konden
beschrijven met nuttige woorden als “bitter”, “bitter”, “best wel bitter” en “bruin”. Dat
zou ons dan moeten helpen bij het blindproeven daarna. Sommigen konden daar
kennelijk erg goed mee uit de voeten, want bij de wijnproeverij had Willem alle drie
de wijnen goed geraden, wat hem wijnkoning maakte. Een erg goede prestatie,
omdat Jacques, die thuis altijd zo’n fijnproever is, geen enkele wijn juist wist te raden.
Ook Elske vond het wijnproeven erg moeilijk. Bij de bierproeverij had Frederike
kennelijk de juiste aantekeningen gemaakt, want zij had bij deze proeverij alle drie de
biertjes goed geraden. Zij is voor volgend jaar een echte uitdaging om te verslaan,
omdat dit niet de eerste keer was dat zij deze proeverij won! Bij de theeproeverij, die
ging tussen Pim, Eduard en mij, was het een strijd die wat langer duurde. Na het
eerste gelijkspel tussen ons drieën, viel Pim pas af.
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Daarna volgden tussen Eduard en mij zoveel barrages, dat uiteindelijk werd besloten
om twee theesoorten te mengen in een kopje. We moesten proberen te
onderscheiden uit welke twee soorten het mengsel bestond. En, het zou ook weer
niet, gelijkspel. Allebei hadden wij één soort van de twee goed. Poging 100. Weer
werden twee theesoorten gemengd. De spanning steeg, met alle ogen inmiddels op
ons gericht. Richard zorgde voor een life verslag van wat er gebeurde. Kijken…
Ruiken… Proeven… Nog eens goed kijken… Schrijven. Pim vroeg ons naar onze
bevindingen… Ik had er één goed. Eduard had er één goed. Ik had mijn tweede fout.
En Eduard? Niet. Hij wist beide soorten te herkennen en was daarmee de ultieme
theekoning, een welverdiende titel. Ik was trotse tweede. Aangezien de klok
inmiddels op half 2 stond, was het tijd om op te breken. Ik praatte nog even na met
Elske over alle thee en mijn notities. Toen ik opkeek, waren alle tafels al weer in hun
originele staat teruggekeerd! Dat betekent dat iedereen óf heel snel kan opruimen, óf
dat Elske heel lang kan praten over thee. Misschien wel allebei een beetje. Toen alle
overgebleven bier en wijn verdeeld was, kon iedereen rijdend, schuifelend of, min of
meer, fietsend naar huis. En nu kan ik dan eindelijk vertellen dat het een heel
gezellige avond was.
Rinske

Gedichtje voor dames….en heren
Toen de eerste rimpels kwamen was ik in paniek,
ik liet mijn face toen liften in een prijzige kliniek.
Nou, mijn man vond het fantastisch,
mijn gezicht was weer elastisch.
Niks geen rimpels, niks geen vouwen,
net zo glad als bij ons trouwen.
Tot mijn man zei 'het is misschien gek...
maar jouw kop past niet meer bij je nek'
Ach, een kleine ingreep, ze trekken dit dus strak
en geven hier een sneetje, anders krijg je daar een zak.
Nou, mijn man was heel tevreden
over wat ze met me deden.
De chirurg zat met mijn borsten in z'n maag
want nu zaten die volgens hem veel te laag.
Toen ze waren opgehesen, leken ze een beetje klein,
maar met siliconenvulling mochten ze er best weer zijn.
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Nou, ik zag mijn man ontvlammen,
want ik had dus zulke prammen.
Toen op een avond na het vrijen,
keek hij peinzend naar mijn dijen.
En al had ie geen duidelijke kritiek
ik ging toch weer terug naar de kliniek.
Ik had trouwens ook een buikje, dus na enig overleg
liet ik dat meteen ontvetten, ze zuigen dat in no-time weg.
Om tegelijkertijd mijn billen
minstens zo'n stuk op te tillen.
Ik was op ieder feestje weer in tel
maar zat wel heel strak in mijn vel.
Mijn man was niet meer zo op zijn gemak,
want op straat riepen jongens 'ga je lekker.... ouwe zak'.
Nou, toen kocht ie een toupetje
en een veel te strak korsetje.
Hij ging wandelen en trimmen
en in het fitnesscentrum gymen.
En maandenlang volgde hij een rigoureus dieet,
tot hij zonder reden in de sauna overleed!
Daar stond ik op het kerkhof mooi te wezen aan
het graf,
maar nu hij erin lag was de aardigheid eraf.
Nu laat ik de kwabben zwellen
en ik zal u wat vertellen...
Dames, laat je niet verlakken,
laat de boel toch rustig zakken.
Met gladgestreken nekken
valt het leven niet te rekken!
Koester buik en onderkinnen,
echte schoonheid zit van binnen!
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Woordspelingen
Wat doen weekdieren in het weekend?
Bestaan er wegwerpboemerangs?
Het grote aantal werkongevallen in de houtzagerij wordt veel te
gemakkelijk door de vingers gezien.
Bij de geboorte van hun eerste kind worden man en vrouw op slag
ouder.
Roken: het blijft een teer onderwerp.
Beroepskeuzeadvies: Word bokser, meer kans op slagen.
Cursus rietdekken is afgelast, Riet is ziek.
De gynaecoloog gaf aan zijn hoogzwangere patiënte volledige
persvrijheid.

Verjaardagen
Bert Mooij
Jaap van de Veer
Nicolette Berk-Koster
Jan Crielaard
Pim Ros
Frederike Spaa
Shadi Almekhal
Robin de Jong
Simone Lieftink
Rik Nijhuis
Jos Kuijper
Maurice Arnoldy
Douwe Koolhof

7-2
7-2
15-2
20-2
3-3
18-3
21-3
23-3
26-3
27-3
30-3
2-4
3-4
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Aanmelden lidmaatschap
Een aanmeldingsformulier is verkrijgbaar bij één van de trainers:
Johan Lieftink, Jacques Spaa, Pim Ros, Michèle van der Lei.

Tarieven per October 2009
Per kwartaal
Geen training
Met training
Per half jaar
Geen training
Met training
Per jaar
Geen training
Met training
Niet deelnemen aan taken TTV, dan
verhoging lidmaatschap per jaar met
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

n.v.t.

€ 50,00

€ 55,00

€ 55,00

€ 25,00
€ 49,00

Rekeningnummer van TTV Emmeloord is bij de Rabobank 11.42.33.160

Clubtenue
Voor competitiespelers is het verplicht om tijdens hun wedstrijden het blauwe
clubshirt te dragen. Aanspreekpunten voor een shirt zijn Richard Stolwijk 0527697434) 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 door middel van het
opzegformulier. Dit formulier is te verkrijgen in de Diggelslag en te downloaden op
onze website.
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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