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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 
 
06-45200230 

Erelid Sietse Jager  
Lid van verdienste Henk Mulder  
 
Voor informatie over aanmelden, opzeggen, contributie en clubtenue, zie laatste bladzijde. 
 



    

 
   

3 

Inhoud 
 
OVERZICHT VAN DE DIVERSE COMMISSIES ........................................................... 2 
Van de redactie ................................... ............................................................. 3 
Van de voorzitter ................................. ............................................................... 4 
Data trainingen/vakantie! .......................... ................................................................... 4 
Tafeltenniskamp ................................... ............................................................. 5 
Uitnodiging huwelijk Elwin en Elske................ ........................................................... 6 
Instructie Verantwoord Alcohol schenken............ ..................................................... 7 
GROTE SCHOONMAAK:  2011 ............................ ........................................................ 8 
TTV Emmeloord organiseert donateurs-/sponsortoernoo i ...................................... 9 
Tussendoortje ..................................... ......................................................... 10 
Clubkampioenschappen jeugd......................... ......................................................... 11 
Clubkampioenschappen Senioren...................... ...................................................... 12 
Barbecue .......................................... .................................................... 14 
Sponsorloop ....................................... ....................................................... 14 
Natuur ............................................ .................................................. 16 
Humor ............................................. ................................................. 17 
Verjaardagen ...................................... ........................................................ 18 
Aanmelden lidmaatschap............................. .............................................................. 19 
Clubtenue ......................................... ..................................................... 19 
Lidmaatschap beëindigen............................ .............................................................. 19 

 
 
 
 
 
Van de redactie 
 
Beste tafeltennissers, 
 
De eerste helft van het jaar is voorbij gevlogen! Zelfs de clubkampioenschappen en 
de barbecue zitten er al op. Dit is dan ook de laatste Nopspin van dit seizoen. Ook 
wij gaan van de zomer genieten en beginnen in september weer fris aan een nieuw 
blad! Maar denk niet dat zo’n laatste van het seizoen 
niet zo interessant is….het staat vol met belangrijke 
informatie, leuke verslagen en nog veel meer☺ 
 
Wij wensen jullie alvast een mooie zomer!  
 
Bert en Michèle 
 
De volgende kopij inleveren voor 1 september. 
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Van de voorzitter 
 
Net terug van de bestuursvergadering en gelijk achter de computer. Ik heb nog 
anderhalve dag en dan sluit de deadline voor het inleveren van de stukjes voor het 
clubblad. Een seizoen is voorbij gevlogen, de bekercompetitie is het slotstuk van het 
tafeltennisjaar 2010/2011. De jeugd draait een prima seizoen,  maar het boegbeeld 
van onze vereniging, het eerste team degradeert uit de 2e Oostelijke divisie. Volgend 
seizoen zullen Eddie, Michel, Lukas, Maurice en Michèle de kar moeten trekken 
(Johan en Richard zullen als stand-by fungeren). 
In de laatste maand werden nog diverse activiteiten georganiseerd. De animo voor 
de sponsorloop viel enigszins tegen, maar de aanwezige jeugd liep (met de hulp van 
een paar senioren) toch circa € 400,00 bijeen. Met dank aan o.a. Elske en Elwin die 
de organisatie voor hun rekening hadden genomen. 
De clubkampioenschappen werden door Robin georganiseerd. ’s Morgens een 
spannend toernooi met mooie wedstrijden. De jeugd maakt duidelijk progressie, ga 
zo door. In de middag de senioren die in twee poules om het eremetaal streden (zie 
ook het verslag in het clubblad). 
Aansluitend de barbecue, altijd een succes! Elske en Michèle hadden zorg gedragen 
voor de benodigde spullen en de “eigen gemaakte” salades. 
Langs deze weg wil ik iedereen bedanken die zijn of haar medewerking heeft 
verleend aan de organisatie van de genoemde activiteiten (ook degenen die ik niet 
heb genoemd). Een vereniging kan alleen bestaan, als de leden ook zelf bereid zijn 
om taken en of klussen uit te voeren. Meestal gaat het om taken die direct verband 
houden met het gebouw of tafeltennis. In andere gevallen gaat het om 
nevenactiviteiten zoals de kaartavonden die Douwe organiseert. Een ander 
voorbeeld: Gerard en Frederike die een dag op het stembureau hebben gewerkt. 
Hierdoor ontving de vereniging € 200,00. Allemaal voorbeelden van activiteiten door 
de eigen leden, bedankt voor jullie inzet!  
De zaal blijft in de vakantieperiode op beperkte tijden 
geopend (zie ook de informatie elders in het 
clubblad). Ik sluit af om iedereen alvast een goede 
vakantieperiode te wensen en volgend seizoen 
…..….., weer vol er tegen aan!  
 
Johan 
 
 
Data trainingen/vakantie! 
 
In de maand juni wordt er op de gebruikelijke tijden 
getraind. Vanaf 1 juli gaat het vakantierooster in. 
Concreet betekent dit dat de trainingen stoppen, maar 
de zaal is op de volgende dagen/tijdstippen open om vrij te spelen. 

- Dinsdag van 20:00 uur tot 23:30 uur 
- Zaterdag van 14:00 uur tot 18:00 uur 

De zaal wordt open gedaan door of Hans Vlig (tel: 06-20047703) of Robin Lieftink 
(tel: 0527-617747). 
De trainingen beginnen weer in de week van 5 t/m 9 september 2011. 
 
De trainers, 

Michèle, Jacques en Johan
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 Tafeltenniskamp 
 
Van vrijdagmiddag 9 september t/m 11 september 2011 organiseert ttv. 
Emmeloord een tafeltenniskamp. We gaan natuurlijk veel tafeltennissen, 
maar daarnaast ook andere leuke dingen doen. Dus heb je zin in een paar 
sportieve en gezellige dagen, waarin je nog veel meer leert over tafeltennis, 
geef je dan op! 
 
We beginnen op vrijdag om 16:30 uur met een tafeltennistraining.  De laatste 
activiteit is op zondag om 12:30 uur afgelopen. Naast logischerwijs veel 
tafeltennis gaan we ook de nodige “andere activiteiten” doen. Naast je 
gebruikelijke tafeltennisoutfit moet je ook je zwemspullen en sportschoenen 
“voor buiten” meenemen. We slapen met zijn allen in de zaal. Je moet dus een 
luchtbed/matje, slaapzak en kussen meenemen (een zaklamp is ook 
belangrijk).  
 
De kosten van deelname bedragen slechts 
€ 10,--. We zullen dan ook aan de ouders 
vragen om voor ons een warme maaltijd te 
bereiden. De organisatie verzorgt de 
overige zaken (o.a. ontbijt /drinken). 
 
Wij hebben er heel veel zin in,  jullie ook?! 
 
Groeten, 
Johan Lieftink   Michèle van der Lei 
(06-11367961)  (06-45200230) 
 
Geef je op voor 10 juli door onderstaande strook in te leveren bij Johan/Michèle. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ik geef me op voor het tafeltenniskamp!!! 
 
Naam:  …………………………………………………………… 
 
Adres: ……………………………………………………………. 
 
Woonplaats: ……………………………………………………. 
 
Telefoonnummer: ……………………………………………... 
 
Bijzonderheden (bijv. medicijngebruik / allergie) 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
Handtekening ouder / verzorger ……………………………………………….. 
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Uitnodiging  huwelijk Elwin en Elske  
 
 
Zoals jullie wellicht gehoord hebben gaan wij, Elwin van der Meer en 
Elske Irene Spaa trouwen. Alle bevriende tafeltennissers zijn voor 
onze bruiloft uitgenodigd. Je kunt laten weten of je komt aan onze 
ceremoniemeester: Irma van der Meer. Als je komt of had willen 
komen, mag je een A4-tje inleveren bij Irma. Dat kan op de dag zelf of 
per post. Hierop mag je wat moois schrijven, typen, tekenen of printen 
(Als ik aan Elwin en Elske denk, dan denk ik ….). Alle A4-tjes worden 
door Irma gebundeld in een map zodat we ze als aandenken kunnen 
bewaren. Als cadeauwens willen wij het liefst een enveloppe met geld. 
We willen graag iets moois voor aan de muur kopen van al het geld. 
 
 
 
Ceremoniemeester:  Locatie:  Datum en tijd: 
Irma van der Meer  Bantsiliek  3 september 2011 
06 – 1555 9667  Zuidwend 2  14:00 uur  
irmavdmeer@gmail.com 8314AA Bant  tot 16:30 uur 
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Onze Tafeltennisvereniging heeft een prachtige accommodatie met kantine! Dit 
impliceert dat senioren leden ook een paar keer per jaar een barwacht “mogen / 
moeten draaien”. 

Een barwacht wordt geacht bekend te zijn met alle relevante zaken die direct en 
indirect te maken hebben met o.a. het schenken van alcohol. Bij wetgeving is 
vastgelegd dat ook een barvrijwilliger eenmalig een IVA cursus dient te volgen. IVA 
staat voor Instructie Verantwoord Alcohol (schenken). De barwacht dient tevens 
ouder dan 16 jaar te zijn om al barwacht actief te mogen zijn. 

Op 14 november 2011 organiseert “vrijwilligerspunt Emmeloord” een IVA cursus 
waarbij geen inschrijfgeld voor de vereniging verschuldigd is. Een aantal leden 
hebben in het verleden al eens deelgenomen aan de IVA cursus. Voor de 
seniorleden die nog niet aan deze cursus hebben deelgenomen geldt het volgende. 
 

Zij zullen vriendelijk worden verzocht om aan de IV A cursus deel te nemen. 

De Instructie Verantwoord 
Alcoholschenken is een verplichte 
 instructie voor vrijwilligers die achter een 
bar staan en die alcohol verstrekken. Dit 
is één van de regels in de Drank- en 
Horecawet. Doel van deze instructie is 
kennisvergroting omtrent alcoholgebruik 
en de mogelijke gevolgen hiervan. 

De deelnemers krijgen na afloop van de 
cursus een certificaat. 

Bij deze alvast het verzoek om (voor degenen die nog niet aan een IVA cursus 
hebben deelgenomen) de datum 14 november 2011 in hun agenda te noteren. 
De cursus begint om 19:30 uur en eindigt om 22:00 uur.  

Iedereen in de doelgroep als hiervoor gemeld krijgt in 
september/oktober een officiële uitnodiging. 

 
Namens het bestuur, 

Johan  
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GROTE 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 
 
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 hi j/zij  
verantwoordelijk om het eerst volgende schoonmaakte am en mij  te 
bellen, aan te spreken of te mailen nadat er daadwe rkelijk is 
schoongemaakt.  

 
Ik ga er vanuit dat ieder team de verantwoordelijkheid voelt en neemt om deze 
afspraken daadwerkelijk na te komen.  

Half juni:  Team 4 (Jacques) 
 
27 augustus: GROTE SCHOONMAAKDAG vanaf 13.30 uur 
 
Eind  september: Team 5 (Frederike) 
Eind oktober:  Recreantengroep (Pim) 
Eind november:  Team 1 (Maurice) 
Eind december: Team 2 (Willem) 
 
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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TTV Emmeloord organiseert donateurs-/sponsortoernooi 
 
Tafeltennisvereniging Emmeloord organiseert op zaterdag 24 september 2011 een 
donateurs-/sponsortoernooi. Ook dit keer zal het toernooi weer een recreatief karakter 
dragen. Graag nodigen wij u uit voor een tafeltennistoernooi met aansluitend een 
eenvoudige maaltijd (een kop soep met brood). Voor de liefhebbers organiseren wij in het 
begin van de avond nog een bierproef waar elke deelnemer zal worden getest op zijn/haar 
kennis van de verschillende biersoorten. Op deze manier willen wij u bedanken voor uw 
financiële bijdrage, welke bijdraagt aan de continuïteit van onze vereniging. 
 
Programma: 
16:00 uur Koffie met cake 
16:15 uur Inspelen 
16:30 uur Start toernooi 
   In poule systeem, daarna kwart- halve finales en tenslotte de finale. 
18:00 uur Borrelkwartiertje/half uurtje 
   Tevens prijsuitreiking tafeltennis toernooi 
18:30 uur Soep met brood 
19:30 uur Bierproef 

Deelnemers krijgen in eerste instantie circa 8 verschillende biersoorten 
voorgeschoteld (1/3 glas per te proeven biertje). De bierflesjes worden op tafel 
gezet en ieder kan aantekeningen maken. Daarna 3 keer een te proeven 
biertje, zonder dat bekend wordt gemaakt welk biertje dit betreft. Als u het 3 
keer juist heeft, gaat u naar “de finale” (tot er een winnaar is). 

21:30 uur Prijsuitreiking bierproef. 
 
Er zijn geen kosten verbonden aan het tafeltennistoernooi, de bierproef kost € 7,50. 
 
Uw opgave zien wij graag tegemoet. Wilt u nog iemand meenemen, geen probleem. Laat het 
ons even weten. Opgave voor 15 september a.s. 
 
Opgeven bij: R. Stolwijk rjmstolwijk@hetnet.nl 
   J. Lieftink   jwlieftink@hetnet.nl 
  
Kosten donateurschap: €10,- per jaar 
 
Ja, ik geef mij op voor het donateurs sponsortoernooi op  zaterdag 24 sept 2011.  
 
Naam:    ……………… 
 
Telefoonnummer:  ……………… 
 
E-mailadres:   ……………… 
 
(eventueel introducé)  …………….. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens TTV Emmeloord 
 
J. Lieftink / R. Stolwijk 
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Tussendoortje  

Ik was eigenlijk best een knappe baby, jammer dat ze mij in het ziekenhuis verwisseld 
hebben. 

Gokverslaafde: 
Nu stop ik echt met gokken. 
Wedden  dat het mij lukt? 
  
Wat voor een buik heb jij, een sixpack? 
Nee, ik heb meer een beertender! 
  
Meester: "On aan het begin van een woord is bijna altijd negatief. 
Bijv. Onzin, Oninteressant, Onbelangrijk, Ontevreden 
Wie weet er nog zo"n woord die met On begint?” 
Gertje: “eh, eh, Onderwijzer"  
  
Een oude dame neemt voor de eerste keer in haar leven 
een slok whisky. Ze denkt na, fronst haar wenkbrauwen en kijkt nadenkend voor zich uit. 
Dat smaakt warempel hetzelfde als het drankje dat mijn man gedurende 20 jaar als medicijn 
moest innemen!     
                                                   g.s  
 
Kent U betere? 
Stuur op naar redactie nopspin 
 
 



    

 
   

11

Clubkampioenschappen jeugd 
 
Zes jeugdige tafeltennissers gingen op zaterdagochtend 4 juni met elkaar de strijd aan om 
de titel van clubkampioen 2011 te behalen. En een strijd werd het! 
 

 
Er heerste een leuke, sportieve sfeer en 
onder het oog van wat ouders en 
seniorleden werden er regelmatig erg 
mooie ballen geslagen en goede rally’s 
gespeeld.  
 
 
 
Uiteindelijk kan er natuurlijk maar één 
de winnaar zijn. In een spetterende 
finale bemachtigde Simone de eerste 
plek, wat een goede prestatie! Maartje 
gaf zich namelijk niet zo maar 
gewonnen. Gefeliciteerd met je tweede 
plaats Maartje!  
 
 
 
En dan, bij de derde prijs, komen we de 
eerste jongen tegen. Harld, super 
gedaan! Al die trainingsuren vertalen 
zich naar deze prijs! Op de vierde plek 
eindigde Rik. Die kan de tegenstander 
al flink de ballen om de oren slaan! 
Evelyn werd vijfde met haar 
superforehand, iets rustiger spelen en 
dan komt ze er zeker wel! En ook 
iemand moet als laatste eindigen, dat 
was Wesley. Super dat je mee wou 
doen, terwijl je nog maar zo kort op 
tafeltennis zit. Je hebt goed je mannetje 
gestaan! 
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Voor de nummers 4, 5 en 6 was er als 
aandenken een medaille, nummers 1, 2 
en 3 kregen een leuke standaard. Simone 
won de wisselbeker voor de derde keer en 
mag hem nu definitief een plaatsje geven 
bij haar thuis, gefeliciteerd! 
 
Michèle 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Clubkampioenschappen Senioren 
 
Op zaterdag 4 juni waren de jaarlijkse clubkampioenschappen. Het was zoals altijd een 
sportieve maar toch gezellige bedoeling. De 16 deelnemers werden dit jaar direct bij het 
begin ingedeeld in een A- en een B- poule. Op die manier speel je direct op je eigen niveau 
en wordt je niet als vijfde- of zesde klasser eerst nog even van de tafel af gemept door Johan 
of Richard om vervolgens alsnog in de B- poule te belanden. 
 
In de A- poule ging het tussen: Johan, Richard, Hans, Robin, Michèle, Eddie en Jan. 
Iedereen speelde tegen elkaar in een 7 poule. Ondanks de enorme effort van de 3 laatst 
genoemde spelers kwamen er van hen dit jaar geen verassingen. Geen van hen versloeg de 
spelers uit ons voormalig 1e team, maar ze streden moedig om de laatste 3 plaatsen in de 
poule. Uiteindelijk eindigden ze allemaal met even veel gewonnen wedstrijden, waardoor de 
games geteld moesten worden. Toen ook de games gelijk bleken, moesten de losse punten 
geteld worden. Bovenaan dit rijtje eindigde Jan, op één punt gevolgd door Eddie. Michèle 
bemachtigde de laatste plek, met slechts een paar punten minder. En werd daarmee eerste 
van de dames. 
 
Johan, Richard, Hans en Robin streden om de eerste vier 
plaatsen. Meestal gaat het tussen Johan en Richard, maar dit 
keer liep het anders. Hans zorgde namelijk voor een grote 
verrassing, door al zijn wedstrijden te winnen. Hij werd 
daarmee voor de tweede keer in zijn tafeltennis-carrière 
clubkampioen. Hij was vreselijk trots omdat hij voor het eerst 
zowel Johan als Richard had verslagen. Johan bemachtigde 
de tweede plek, door van Richard en Robin te winnen. Robin 
werd derde doordat hij van Richard wist te winnen. En Richard 
bemachtigde de vierde plek. 
 
In de B- poule zaten 9 spelers. Dit was wat te veel voor één poule dus werd er een 5- en een 
4- poule van gemaakt. In de 5- poule streden Remon, Jacques, Elske, Popke en Eduard om 
de eerste 2 plaatsen. Als je bij de bovenste twee eindigde kwam je namelijk in de 
winnaarspoule terecht. We speelden de eerste ronde op 2 tafels, en iedereen behalve 
Remon mocht meteen aan de eerste wedstrijd beginnen. Jacques en Elske pakten de eerste 
twee punten in deze poule. Na een aantal wedstrijden leken de twee plaatsen in de 
winnaarspoule naar Remon en Elske te gaan, maar ook Jacques en Popke hadden nog 
kansen. Toen vervolgens zowel Jacques als Elske van Remon wisten te winnen lagen de 
zaken ineens heel anders. Elske won alles en won in de eerste poule. Jacques werd op 
onderling resultaat tweede, zodat Remon met zijn derde plek in de verliezerspoule kwam. 
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In de 4-poule ging het tussen Douwe, Gerard, Nabil en Jaap. Heel erg spannend was het 
niet in deze poule. Jaap verloor al zijn partijen, waardoor hij onderaan eindigde. Nabil streed 
moedig tegen Douwe en Gerard, maar wist van hen niet te winnen. De verassing van de 
poule was Gerard. Hij won van Douwe, waardoor hij eerste van de poule werd. Maar ook 
Douwe ging door naar de winnaarspoule met zijn tweede plek. 
 
In de B- winnaarspoule streden Gerard, Elske, Douwe en Jacques om de eerste drie 
plekken. De gespeelde wedstrijd tussen Gerard en Douwe, en tussen Jacques en Elske 
bleven staan waardoor Elske en Gerard begonnen met 1 punt. Vervolgens speelde Jacques 

tegen Gerard. Jacques wist de wedstrijd te winnen, waardoor 
ook hij 1 punt had. Douwe speelde tegen Elske. Doordat 
Douwe won hadden we nu allemaal 1 punt. In de laatste twee 
wedstrijden kon iedereen dus nog 1e 2e 3e en 4e worden. 
Gerard en Elske begonnen eerst aan hun laatste partij. De 
eerste en de vierde set gingen naar Gerard, en de tweede en 
derde set naar Elske. Het kwam dus neer op een zeer 
spannende vijfde set. Op 7-9 speelde Gerard een sorry-bal 
waardoor hij met 7-10, drie matchpoints had. Het leek een 
verloren slag, maar Elske scoorde punt na punt waardoor het 
toch 10-10 werd. Toen Elske daarna de wedstrijd toch nog 
won, was de strijd nog niet gestreden. De wedstrijd tussen 
Jacques en Douwe bepaalde of Elske 1e of 2e zou worden. 
Elske verloor dik van Douwe, en… zo dochter zo vader? Of 
ging het spreekwoord toch anders? Jacques won de eerste en 
Douwe won de tweede, maar Jacques had inmiddels goed 

door hoe hij tegen Douwe moest spelen en won ook de derde en vierde set. Elske werd dus 
1e, Jacques 2e, Gerard 3e en Douwe 4e. 
In de B- verliezers-poule werd Eduard eerste. 5e in totaal dus. Hij won een slagroomtaart. 
Remon werd 6e. Nabil 7e, Popke 8e en Jaap 9e. 
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Barbecue 
 
Na de clubkampioenschappen was het tijd voor de jaarlijkse barbecue. Richard had het vlees 
al opgehaald, Michèle had voor een fruitsalade voor toe gezorgd en Elwin bracht de 
ingrediënten voor de sla mee. De sterke mannen zetten ons kantinemeubilair voor het 
gebouw en de dames bereidden de saladeschotels. We waren met 15 mensen die natuurlijk 
allemaal veel te veel hebben gegeten. Toch werd er door de mensen met geschikte 
schoenen achteraf nog een partijtje voetbal gespeeld op het Pannaveld naast ons gebouw.  

Dit partijtje werd met grote cijfers 
gewonnen door Richard, Eddie en 
Michèle. Johan, Hans en Popke 
konden hen niet bijbenen. 
Blijkbaar waren de club-
kampioenschappen niet 
inspannend genoeg geweest. 
Nadat alles weer opgeruimd was, 
gingen sommigen naar huis en anderen samen naar een terras. 

Ik heb gehoord dat het ook weer veel te gezellig en te laat was geworden, maar was er zelf 
jammer genoeg niet bij. Elske 
 
 
Sponsorloop 
 
Ook dit jaar hielden we weer een 
sponsorloop. Vier dappere 
jeugdleden, Jarno, Maartje, Evelyn 
en Simone deden mee en hadden 
samen ruim €130 opgehaald. De 
meeste senioren hadden het 
jammer genoeg af laten weten, 
waardoor Johan, Elwin en Elske 
maar met zijn drieën waren. 
Douwe en Michèle hadden ook 
wat geld opgehaald, maar liepen 
niet met ons mee. Na een rondje 
inwandelen begonnen we. We 
liepen om het B-gebouw van het 
Zuyderzee College heen. Iedereen 
ging sterk van start en we liepen in 
het begin bijna allemaal samen.  
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Alleen Johan begon wat rustiger en rende erachter aan. Na twee rondjes werd het duidelijk 
dat Jarno erg in vorm was. Hij liep al snel voorop. Elwin volgde kort achter hem. Simone en 
Johan moesten er nog even inkomen en renden achteraan. Maar al snel haalden ze samen 
Elske in, waardoor Elske de nieuwe achterhoede werd. Johan had vooral sponsoren die per 
rondje wat gaven, maar door de maximum bedragen die waren aangegeven behaalde hij na 

7 rondjes overal zijn maximum bedrag en 
liep hij niet meer verder. De rest liep wel 
verder en kreeg het langzaam maar 
zeker steeds zwaarder. Steeds meer 
mensen moesten af en toe even 
wandelen. Alleen Jarno en Elwin renden 
de hele tijd. Na een half uur was daar 
eindelijk de finish. Frederike en Nicolette 
hadden al die tijd kruisjes gezet op de 
stempelkaarten van de lopers en 
Jacques had al fotograferend heel wat 
rondjes gewandeld. 
Jarno haalde van alle jeugdleden het 
meeste geld op waardoor hij een 
bioscoopbon van €15 won. Omdat hij 

ook het meeste rondjes liep van de jeugd (en in totaal) won hij ook nog een zakje chips. 
Elwin liep het meeste van de senioren en won ook een zakje chips. In totaal hebben we ruim 
€400 opgehaald. Als je bedenkt dat we maar met zijn achten waren… hoeveel hadden we 
dan niet opgehaald als iedereen wat sponsoren had gehad en een paar rondjes mee liep of 
wandelde? Volgend jaar met zijn allen lopen dus! 
 
Elske 
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Natuur 
 
Als de natuur het af en toe wil, 

dan regeert het vaak heel krachtig, 

alle mensenwerk staat dan stil, 

en dan is de mens geheel onmachtig.  

 

Zo is het in de geschiedenis altijd gegaan, 

de natuur gaat of ging zijn eigen gang, 

als waarschuwing voor ons nabestaan, 

en dit maakt veel mensen bang. 

 

Als wij de natuur steeds meer bevuilen, 

steeds maar erger en heel vaak, 

dan zal alles wat leeft er eens om huilen, 

want dan voelen wij samen de wraak. 

 

Toch zijn ergens ook nog mooie dingen, 

hier en daar schijnt ook nog de zon, 

wij horen dan ook vogeltjes zingen, 

als een teken dat de mooie lente begon. 

 

De boeren zaaien weer graan en bieten, 

en nog heel veel dingen meer, 

hopelijk mogen ze daarvan genieten, 

en zijn de opbrengsten goed dit keer. 

 

De natuur vraagt ons,houd mij schoon. 

Ter wille van een veilig en gezond leven, 

Het is toch voor ons heel gewoon, 

willen wij een natuur ,schoon en groen, 

waar alles en iedereen mee is gebaat, 

dan is het tijd er meer aan te doen,  

want misschien is het nog niet te laat.  

 

 D. K. 
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Humor  
 
Pater ik heb de hele nacht met een meisje in bed geslapen is dit een zonde? Welnee 
mijn zoon, zegt de pater, zolang je slaapt niet. 
 
Er komen twee vlooien uit een café. Zegt de ene tegen de andere: wat doen wij? 
Gaan we lopen of nemen we de hond? 
  
Mijn vrouw wil op haar verjaardag graag iets moois van mij 
wat bij haar gezicht past.  
Geef haar dan maar een plooirok lacht de buurman.  
 
Die man heeft mij uitgescholden voor idioot toen ik hem 
aanreed. 
 “Kende die man u dan” vraagt de rechter. 
 
Ik houd altijd al van dieren zegt Tineke. Ja zegt haar man: vooral van gerookte 
paling. 
 
Jij hebt een vrouw om te stelen buurman.  
Ja, dat weet ik wel maar de dief wil maar niet komen. 
 
Kunnen ambtenaren ook dansen?  
Jawel hoor, maar alleen als het orkest heel traag speelt. 
 
D.K. 
 
 
 
Toppunt van jaloezie 
De jaloerse echtgenote controleert dagelijks de jas van haar man 
en telkens als ze een haar aantreft, of het nu blond, bruin of grijs is, 
maakt ze een vreselijke scène. Als ze op een avond geen enkel 
haartje kan vinden, barst ze in snikken uit en roept: “Het is toch wel 
verschrikkelijk! Zelfs kale vrouwen kun je niet met rust laten!” 
 

Wat is het toppunt van nieuwsgierigheid?  
Door een sleutelgat van een glazen deur kijken. 

 
Twee opscheppende boeren 
Twee boeren zijn tegen elkaar aan het opscheppen. zegt de ene 
boer tegen de andere boer: “Als ik met mijn tractor om mijn akker 
heen moet rijden dan ben ik twee dagen aan het rijden.” Zegt de 
andere boer: “Ja zo’n tractor heb ik ook gehad.”
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Verjaardagen  
 
Piet  Bakker   19-6 
Michel  Schrijer  23-6 
Freek van de Kamp  30-6 
Theo  Mulder     2-7 
Elske  Spaa   10-7  
Elvis  Nieuwland  12-7 

Henk  Mulder  9-8 
Jacques  Spaa  11-8 
Maartje  Bokkers  14-8 
Willem  Paulusma  15-8 
Lukas  Koffeman  19-8 
Hans  Vlig   31-8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



    

 
   

19

Aanmelden lidmaatschap 
 
Een aanmeldingsformulier is verkrijgbaar bij één va n 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/docum enten  
 
 

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 

Niet deelnemen aan taken TTV, dan 

verhoging lidmaatschap per jaar met 
n.v.t. € 50,00 

Speciaal lidmaatschap per jaar 

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

 
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 0527-
697434) 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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