De NOPSPIN

Officieel clubblad van de
TTV Emmeloord
April 2011
1

OVERZICHT VAN DE DIVERSE COMMISSIES:
Zaal

Van Diggelenstraat 11

06 41569170

Postadres

Westerkwartier 11
8302 JP Emmeloord

0527-697434

Mailadres

bestuur@ttvemmeloord.nl

Bestuur

Voorzitter: Johan Lieftink
Secretaris: Richard Stolwijk
Penningmeester: Gerard Hameetman
Algemeen bestuurslid: Michèle van der Lei
Algemeen bestuurslid: Frederike Spaa

0527-617747
0527-697434
0527-616224
06-45200230
0527-614759

P.R.

Richard Stolwijk

0527-697434

Wedstrijdsecretaris

Elske Spaa

0527-795118

Barzaken

Nel Zwemer-Breel

0527-620417

Technische commissie

Richard Stolwijk
Robin Lieftink
Jacques Spaa
Eddie van den Berg
Johan Lieftink

0527-697434
0527-617747
0527-614759
0527-615733
0527-617747

Beheercommissie

Willem Paulusma
Michel Schwarte
Jacques Spaa

0527-698189
0527-619538
0527-614759

Toernooicommissie

Gerard Hameetman
Johan Lieftink

0527-616224
0527-617747

Activiteitencommissie

Elske Spaa
Elwin van der Meer

0527-795118
0527-795118

Schoonmaakcoördinator

Hans Vlig

06-20047703

Websitecommissie

Gerard Hameetman
Elske Spaa
Elwin van der Meer

0527-616224
0527-795118
0527-795118

Nopspincommissie

Bert Mooij
(ajmooij@hotmail.com)
Michèle van der Lei
(michelevdlei@hotmail.com)

0527-611551

Erelid
Lid van verdienste

06-45200230

Sietse Jager
Henk Mulder

Voor informatie over aanmelden, opzeggen, contributie en clubtenue, zie laatste bladzijde.
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Van de redactie
Dag Nopspinners!
Daar is ie weer: een blad vol interessante en leuke stukken voor alle leden van TTV
Emmeloord. Er is weer een hoop gaande, dus lees de Nopspin met aandacht! En
misschien wel lekker in het zonnetje, want het voorjaar staat weer voor de deur!
Graag de kopij voor de volgende Nopspin inleveren voor 1 juni.

Toedels!
Bert en Michèle
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Van de voorzitter
Als ik mijn stukje voor het clubblad type realiseer ik me dat het competitie seizoen al
weer bijna is afgelopen. De resultaten van de teams zijn tegenwoordig eenvoudig
raadpleegbaar op internet. Hoe anders was dit vroeger en dan praat ik echt niet over
meer dan 10 jaar geleden. Iedere week de competitiebriefjes opsturen, daarna
anderhalve week wachten op de NTTB overzichten, die per post werden
toegezonden. Tenslotte de uitslagen bijwerken op de competitieprogramma’s (die op
het prikbord hingen).
Leve het digitale tijdperk, waar ik per email de agenda voor de bestuursvergadering
verzend of Jacques vanuit buitenland sms of hij de week erna de training kan
overnemen. Ons mobieltje gebruiken we niet alleen om even iemand te bellen, we
kunnen er mee emailen, een sms bericht versturen, internetten en als radio
gebruiken.
Allemaal verdraaid handig, maar wees niet bezorgd er blijft altijd “handwerk” te doen.
Zo ook bij onze vereniging, immers de zaal moet regelmatig schoongemaakt worden,
een barwacht tijdens competitieavonden is niet overbodig en ………… onze zaal
moet ook onderhouden worden.
Er staan een aantal werkzaamheden op stapel, zowel binnen in de zaal, maar ook
aan de buitenkant moet het een en ander geschuurd en geverfd worden. Kortom, als
iedereen zijn of haar steentje bijdraagt houden wij een mooie accommodatie!
Zoals bekend heeft ieder lid, voor zover zij niet hebben gekozen voor de extra
financiele bijdrage, de verplichting om jaarlijks een aantal werkzaamheden uit te
voeren. De klussendag is een onderdeel welke ook meetelt voor het voldoen aan de
“eigen werkzaamheden”.
De kantine is nu bijna af, er hangen diverse foto’s aan de wand, de ramen zijn
dichtgemaakt en voorzien van een speciale verf, zodat het als krijtbord, maar ook als
magneetbord kan worden gebruikt. Met dank aan de vrijwilligers die dit allemaal voor
hun rekening hebben genomen, klasse!
Zoals jullie hebben kunnen
constateren zijn er 5 nieuwe
tafels aangeschaft. Een prachtig
gezicht en laten we dat zo
houden. Dus ook niet meer op de
tafels zitten en indien nodig met
beleid opruimen (als je de tafel
wilt inklappen, moet dat met twee
personen gebeuren die beiden de
handel onder de tafel naar zich
toe moeten trekken). Over wat er
met de oude tafels gaat gebeuren
lees je in dit clubblad.
Voor degenen die nog mee gaan
doen aan de beker competitie,
veel succes.
Groet,
Johan
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Van de penningmeester
In de vorige NOPspin vonden jullie een formulier waarop jullie onder andere in
konden vullen of jullie het bedrag van de borg (€ 25) terug wilden of niet. De inhoud
van de tekst betekende dat teruggave alleen plaats vond bij inleveren van het
formulier. Omdat maar een klein deel van de formulieren terug is ontvangen, dit
bericht.
De bedragen die ik moest terugbetalen volgens de regeling aangegeven bij het
formulier zijn intussen gestort, soms samen met de betaling van de contributie van
het tweede kwartaal.
Indien jullie het niet eens zijn met het niet, of wel ontvangen van de borg, verzoek ik
jullie contact met mij op te nemen zodat we de zaak alsnog kunnen rechtzetten.
Gerard Hameetman

Verkoop “oude tafeltennistafels”
Nu de nieuwe tafeltennistafels zijn aangeschaft gaan we een aantal van de oude
tafels verkopen. De twee blauwe opklapbare tafels met wieltjes zullen we nog als
extra tafels gebruiken en worden niet verkocht. De volgende tafels worden verkocht:
- de groene tafels (novi 2400 van
Heemskerk) (2 stuks)
- prijs inclusief netpost € 100,00

- de blauw/paarse Joola tafel (1 stuks)
- prijs inclusief netpost € 150,00

- de center tafels (2 stuks)
- prijs inclusief netpost € 125,00
De tafels worden in de maand juni verkocht
(ze zijn nog nodig voor een toernooi). Als je
belangstelling hebt voor een tafel kun je dit
melden bij Michèle van der Lei. Indien er
meer mensen interesse tonen voor dezelfde
tafel, dan kunnen de personen met
belangstelling nog 1 x een tweede bod
uitbrengen. De hoogste bieder is dan koper.
Mocht er geen belangstelling zijn voor de
tafels, dan gaan ze op markplaats.
Johan
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Op zaterdag 4 juni a.s. worden de jaarlijkse clubkampioenschappen voor
zowel Jeugd als Senioren georganiseerd.
Het toernooi begint om 9.30 uur voor de jeugd en voor de senioren om
12:30 uur. We verwachten aan het einde van de middag de
finalewedstrijden te spelen.
Afhankelijk van het aantal deelnemers worden meerdere klassen
gevormd, zodat ieder op zijn of haar niveau kan spelen.
De deelname kosten bedragen voor de jeugd € 1,50 en de kosten voor
de senioren bedragen € 2,50.
Na de clubkampioenschappen sluiten we het seizoen af met
een barbequeavond. De kosten voor het avondprogramma
zijn € 10,00 per persoon.
Opgave voor de clubkampioenschappen en of de barbeque kan
geschieden door je naam in te vullen op het inschrijfformulier in de zaal.
Op het formulier voor deelname barbeque kun je ook vermelden of je
alleen of met je partner, vriend of vriendin aanwezig zult zijn.
nb. de barbeque zal ongeveer om 18:45 uur starten.

Uiterlijke datum van aanmelding:
26 mei 2011

De organisatie.
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Tussendoortje
Maak de som kloppend door een streepje te zetten
De optelsom,
5+5+5 = 550
De rokende zwerver
Een zwerver rolt 1 sigaret van zes peuken,
Hoeveel sigaretten rolt hij van 36 peuken?
In de lift
Zeven bouwvakkers stappen een voor een
in een lift.
Boven stappen ze een na een
weer uit de lift.
Hoe lang zaten de bouwvakkers
in de lift?
Verboden huwelijk
Waarom is het onmogelijk dat de
man
van een weduwe trouwt met de
zus van
dezelfde weduwe?
De donkere kamer
Je komt in een kamer waar het
heel donker is.
In de kamer bevinden zich
:lucifers, een kaars,
een fakkel, een olielamp, en een
open haard.
Wat steek je het eerste aan?
Geen verschil
Wat is het verschil tussen een nietmachine,
en een naaimachine?
En de overeenkomst?
Het zakmes
Gert heeft een zakmes met vijf verschillende gereedschappen,
een kurkentrekker, een flesopener, een pincet, en een
platte schroevendraaier, en nog iets.
Wat?
De antwoorden staan ergens in het clubblad ☺
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Tussendoortje
Ik loop binnen bij de dokter. Ik zeg: kunt u mij
ook even nakijken?Zegt de dokter: O.K., loop
maar even naar buiten.
Hallo, was jij dat, die van de week door het ijs
was gezakt?
Welnee ik was aan het zwemmen. Maar toen
begon het te vriezen.
Gisteren kwam de dokter mij onderzoeken,
maar ik was boven.
Waarom is de Kerstman geen vrouw?
Het antwoord staat ergens in het clubblad☺
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Klussendagen
Op 2 april was de eerste klussendag, de volgende vindt plaats op
7 mei. 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.

Antwoorden Tussendoortjes
1) 5 +545 = 550
2) De rokende zwerver:
van de eerste 36 peuken rolt
hij 6 sigaretten, maar als hij die
heeft opgerookt kan hij van de 6 nieuwe
peuken weer een sigaret maken.
In totaal dus 7 sigaretten.
3) In de lift:
Ze stapten een voor een in de lift.
Dat is dus 12:59 uur. Ze stapten een na een
weer uit de lift, dat is dus 13:01 uur.
Dus hebben ze 2 minuten in de lift gezeten.
4) Verboden huwelijk:
Omdat de man in kwestie overleden is!
Anders was de vrouw geen weduwe.
5) De donkere kamer:
De lucifer steek je als eerste aan,
anders kan je de kaars, fakkel,olielamp, of open
haard ook niet aansteken.
6) Geen verschil:
Het verschil is:een naaimachine naait,
en een nietmachine niet,en een naaimachine niet.
7) Het zakmes:
Een mes natuurlijk, anders was het geen mes.
Geen vrouw wil met Kerst dezelfde kleren aan als het vorig jaar.
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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 terugkerende
rubriek waarin elke keer aan een ander lid van de TTV leuke vragen worden gesteld.
Bert Mooij heeft de spits afgebeten en gaf het stokje door aan Gerard Hameetman,
onze penningmeester.
Hoe oud ben je?
66 jaar
Sinds wanneer ben je lid?
Weet ik niet precies, maar ergens vanaf
1977.
Hoe lang ben je al penningmeester?
Haast drie jaar.
Wat vind je daar leuk aan?
Niet echt leuk, maar gezien mijn aanleg en
opleiding (wiskunde) ben ik er redelijk goed
in.
Welke functies heb je verder gehad binnen de vereniging?
Ik ben penningmeester geworden omdat we niemand konden vinden die die functie
wilde vervullen. Voor die tijd ben ik 12 of 13 jaar voorzitter geweest en daarvoor 3
jaar algemeen bestuurslid.
Heb je een droom, iets wat je echt ooit nog wilt doen?
Ik wil graag nog eens naar IJsland met vakantie. Haast op hetzelfde niveau staat een
uitgebreide Huttigrutten-tocht (met de postboot van Bergen Noorwegen naar het
noordpunt van de grens Noorwegen-Rusland en terug).
Als je voor één dag iemand anders zou mogen zijn, wie zou je dan kiezen en
waarom?
Ik heb hier lang over nagedacht, maar ik ben toch maar liever gewoon me zelf.
Wat is je sterkste punt met tafeltennis?
Service en dwarrelballen
Wat doe je graag in je vrije tijd?
Lezen, met een voorkeur voor Science Fiction.
Wat vind je leuk aan onze club en wat zou je willen veranderen?
Een vereniging waar je bijna iedereen kent en mee samenwerkt. Wat ik zou willen
veranderen is het beter verspreiden over de leden van de klussen die gedaan
moeten worden in een vereniging met een eigen accommodatie
Je hebt een aantal kleinkinderen, wat maakt jou zo’n leuke opa?
Ik moet tot mijn schande bekennen dat ik denk dat ik niet zo’n leuke opa ben. Wel
vind ik het heel erg leuk om met de kleinkinderen dingen te doen (met je kleinzoons
van 4 jaar naar het Aviodrome is een schitterende ervaring). Het aller-leukste is om
naar de kleine kinderen te kijken en te observeren hoe ze dingen leren. Vorig jaar
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waren Marijna en ik 40 jaar getrouwd en zijn toen met alle 7 kleinkinderen (en
natuurlijk ook hun vaders en moeders) 3 dagen naar de Efteling geweest. Dat was in
dit kader een unieke ervaring.
Hoe zie jij de wereld over 100 jaar?
Alle vormen van elektronische communicatie gaan een steeds grotere rol spelen. Dat
is mogelijk ook nodig omdat energie steeds schaarser wordt en fysieke
communicatie zoals reizen steeds beperkter wordt.
Ter afsluiting nog een paar keuzes, kies steeds één van de twee, wat er het
eerst in je opkomt.
Schuiven of topspin?
Uit eten of zelf uitgebreid koken?
Bellen of mailen?
Cultuur of natuur?
Digitaal of op papier?

Schuiven (Sorry Jacques)
Uit eten
Bellen
Beiden
Digitaal

En dan de vraag van Bert voor Gerard: Wat is jouw levensmotto of heb je een
wijze raad?
De belangrijkste stelling in het leven is “Wat gij niet wilt wat U geschied, doe dat ook
aan een ander niet”. Het is van belang om zeker bij de wat minder vriendelijke
communicatie met anderen, je eerst deze vraag te stellen.
Wie wil je dat de volgende keer geïnterviewd wordt?
Johan Lieftink
Wat zou je hem/haar willen vragen?
Leg uit hoe jij er zo toe gekomen bent om ping-pong als sport te kiezen.

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.
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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 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:
vanaf 13.30 uur

GROTE SCHOONMAAKDAG

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
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Verjaardagen

Maurice Arnoldy
Douwe Koolhof
Robin Lieftink
Eddie van den Berg
Joas Sterk
Johan Berghorst
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2-4
3-4
15-4
23-4
11-5
19-5
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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.
Kijk voor de statuten en het reglement op de website:
http://www.ttvemmeloord.nl/index.php/diversen/documenten

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 € 16,50. 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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