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OVERZICHT VAN DE DIVERSE COMMISSIES: 
 
Zaal Van Diggelenstraat 11 

 
06 1569170 

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 
Plaatsvervangend  

Elske Spaa 
Michèle van der Lei 

0527-795118 
06-45200230 

Barzaken Douwe Koolhof 0527-614976 
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 
Gilbert Eilander 

0527-795118 
0527-795118 
0527-610735 

Schoonmaakcoördinator  Eddie van den Berg 
ervandenberg@tele2.nl 

0527-615733  
06-53680418 

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. 
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Van de redactie 
 
Dag clubgenoten! 
 
Vers van de pers is hier de Nopspin van februari 
2012. Zo aan het begin van het competitieseizoen 
is er weer veel informatie te delen met iedereen. 
Dus ga er lekker voor zitten en lees ons clubblad 
van voor tot achter om niets te missen! 
 
De kopij voor de volgende Nopspin willen we 
graag binnen hebben voor 1 april 2012. 
 
Bert en Michèle 
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Van de voorzitter 
 
De eerste maand van het nieuwe jaar is alweer verleden tijd. De competitie staat 
voor de deur en dit seizoen spelen alle teams tegelijk thuis. De belangrijkste reden 
van deze beslissing is dat, naar verwachting, het gezellig druk zal worden op een 
competitieavond. Daarnaast besparen we op de energiekosten en wordt de 
noodzaak tot “het draaien van een barwacht” beperkt.” 
 
Het eerste team zal het verloren terrein moeten terugwinnen. Gelet op de kwaliteiten 
van de verschillende teamleden is dit zeker haalbaar. Maar ja, we weten nu eenmaal 
dat het gaat om een wedstrijd. Alleen een mooie bal slaan is niet voldoende, als 
speler moet je ook bereid zijn tot het aangaan van “strijd” (in de positieve zin van het 
woord).  
 
Voor de jeugd juist een andere doel, te weten “de strijd aangaan in de vierde klasse”. 
Zij zullen na hun promotie de spreekwoordelijke huid zo duur mogelijk moeten zien te 
verkopen. We wachten met spanning op de eerste resultaten!  
 
Het barwachtschema voor de komende periode is al door Robin Lieftink verzonden. 
Ik verzoek iedereen om (indien hij/zij barwacht is) op tijd in de zaal aanwezig te zijn. 
De instructies etc. staan vermeld op het barwachtschema en staan verderop in het 
clubblad. 
 
Bij deze een speciaal bedankje aan Eddie “coördinator schoonmaak”. Afgelopen 
zaterdag met diverse personen aan het werk geweest in onze 
tafeltennisaccommodatie. Een strak georganiseerde schoonmaakdag waarbij juist de 
NIET standaardzaken aan de orde kwamen. In een eerder stadium had Eddie het 
materiaalhok en de dameskleedkamer al opgeruimd. Daarnaast heeft Eddie de 
schoonmaak kast opnieuw ingericht (voor elke bezem en of borstel een ophangplek 
gecreëerd). Eddie klasse! 
 
Rest mij iedereen een sportieve en succesvolle 
competitie toe te wensen. O ja, voor degenen die 
nog geen competitie spelen, ook jullie wens ik veel 
tafeltennisplezier toe in het nieuwe seizoen. 
 
Tot slot nog een tip: ga met uw wederhelft naar de 
bier-/wijnproefavond op zaterdag 25 februari. Zie 
voor meer informatie verderop in dit clubblad. 
 
 
Johan Lieftink 
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Acties voor opknappen dameskleedkamer 
 
Onze jeugdige dames willen graag een mooiere kleedkamer: geen onnodige spullen 
meer, lekker schoon, een leuk kleurtje en een grotere spiegel (die lager hangt). Dat is 
wat ze willen! 
 
Om geld in te zamelen hiervoor, organiseren ze twee acties: 
 

1. Lege statiegeldflessen inzamelen 
De komende periode kan iedereen zijn lege flessen inleveren in de kantine. 
Daar hangt een vuilniszak, waar ze in kunnen.  

2. Cakejes verkopen 
Op vrijdagavond 10 februari gaan de dames eigen gemaakte cakejes 
verkopen tijdens de competitieavond. Dus smul lekker mee en moedig ook 
vooral je tegenstanders aan om de cakejes te kopen! 

 
Vervolgens gaat de dameskleedkamer onder handen genomen worden. Daar 
kunnen de dames wel wat hulp bij gebruiken. Dus vind je het leuk om te helpen, laat 
het dan weten! De klusdata worden later bekend gemaakt. 
 
Alvast bedankt namens: Evelyn, Maartje, Simone, Larissa en Wendy 
 
Michèle 
 
 
Afdelingskampioenschappen 2012  Jeugd  Enkel 
 
Zaterdag 7 januari vertrokken we om 08.15 uur om met 7 jeugdtalenten mee te 
doen aan de afdelingskampioenschappen in Zwolle. Simone, Larissa, Evelyn, Rik, 
Michel, Harld en Wendy werden begeleid door mij en de vader van Harld, die de hele 
dag mee was (alsnog bedankt daarvoor). 
 

Omdat beide teams dit jaar kampioen 
zijn geworden in de 5e klasse, waren 
mijn 
verwachtingen hoog gespannen. Ik kan 
jullie nu al verklappen dat ze het  
allemaal waargemaakt hebben. 
 
Na een kleine warming-up konden we 
ons naar de tafels begeven. Er waren 8 
poules van 4 spelers gemaakt, zodat 
we allemaal 3 wedstrijden moesten 
spelen. De nummers 1 en 2 gingen 
door naar de volgende ronde. In de 

poulewedstrijden zag je al dat wij allemaal onze vorm gelijk te pakken hadden, de 
sterren werden van de hemel gespeeld! 
 
Simone, Wendy, Evelyn, Harld en Larissa werden overtuigend 1e in de poule. Rik en 
Michel werden knap 2e in de poule en gingen ook door naar de achtste finales. In die 
achtste werden Rik en Michel uitgeschakeld, maar ze hadden dan ook de pech dat 
ze beide 2 hele sterke tegenstanders troffen. De andere 5 wonnen hun wedstrijden 
zeer overtuigend en gingen door naar de kwart finales. 
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In de kwart finale moest Harld strijden tegen Simone voor een plekje in de halve 
finale. Na een gelijk opgaande wedstrijd met prachtige rally’s, won Simone toch wel 
terecht met 3-1. Wendy won met groots gemak haar wedstrijd. Wendy en ik zaten al 
stiekem te kijken naar het jongetje (Jose), die ook al zijn wedstrijden met gemak had 
gewonnen. Als zij hem in de halve finale zal treffen, wisten we al waar zijn zwakke 
punten lagen. Larissa en Evelyn speelden heel goed, maar kwamen net een paar 
puntjes te kort. Zo bleven er nog maar 4 spelers over om te strijden voor de 1e plek 
in de 5e klasse.  
 
Simone tegen Wendy  en Jose tegen 
Ingmar. Na wat tips aan beide 
talenten, begonnen ze aan hun halve 
finale. De eerste game ging gelijk op 
maar werd gewonnen door Wendy. 
Wat Simone daarna in de volgende 2 
games ook probeerde, 
Wendy had overal een antwoord op. 
Bijna alle mooie rally’s werden 
winnend  
afgesloten door Wendy. Een 
overtuigende 3-0 overwinning en een 
plaats in de  
finale. De andere halve finale werd 
door Jose gewonnen nadat hij met 2-0  
achterstond en 10-6 in de 3e game. Hij hervond zijn vorm en pakte de 4e en 5e 
game vrij gemakkelijk. Wendy moest de finale dus tegen Jose spelen, die ook als 
eerste van het toernooi geplaatst was. 
 
Doordat de dubbelwedstrijden eerst gespeeld moesten worden en Wendy daaraan 
niet meedeed moest ze 5 uur wachten voordat ze de finale kon spelen. Wendy had 
daar niet zo,n moeite mee ze ging lekker op de tribune zitten een beetje chillen en 
smsen. Wedstrijden bekijken van haar teamgenoten en de tijd vloog om. Voor de 
finale heb ik samen met Wendy nog een half uurtje met haar staan inspelen en kreeg 
al gauw het gevoel dat ze haar vorm vast had gehouden. De ene na de andere bal 
vlogen om mijn oren, wat kan die meid hard slaan. Eindelijk was het zo ver de finale 
kon gespeeld worden. 
 
Onder luide aanmoedigingen van haar teamgenoten begon ze toch enigszins 
gespannen aan de finale. We hadden gezien dat zijn backhand minder goed was en 
dat hij er moeite mee had, dat als hij een spinbal snel door het midden terug kreeg, 
deze goed terug te slaan. Laat dat nu net de sterke punten van Wendy zijn: blokken 
en daarna de bal hard en genadeloos op tafel slaan. Zo won ze zeer overtuigend de 
finale met 3-1 en werd zo de kampioen van de afdeling in de 5e klasse. De 
kampioensbeker werd onder luid gejuich van haar teamgenoten en het 
begeleidingsteam in ontvangst genomen. Voor de 3e en 4e plek werd er niet 
gespeeld zodat Simone gedeelde 3e werd. Een prachtig resultaat van onze 7 
talentjes, die allen na een vermoeiende, maar zeer leuke dag om 18.30 uur naar huis 
terug reden. 
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Afdelingskampioenschappen 2012 Jeugd  Dubbel 
 
Aan de dubbelkampioenschappen deden 2 teams van ons mee, namelijk 
Simone met Larissa en Harld met Rik. In de poule wedstrijden lieten we zien dat we 
waren gekomen om te winnen. Simone en Larissa werden met gemak 1e in de poule 
en Harld en Rik hadden het alleen tegen de nummer 2 moeilijk, maar ook zij werden 
1e in de poule. Simone en Larissa waren vrij geloot en stonden gelijk al in de halve 
finale, Harld en Rik speelden de kwart finale tegen een heel goed duo. Het werd een  
spannende wedstrijd, na 2-2 moest er een 5e set gespeeld worden. In die set  
speelden Harld en Rik hartstikke goed en wonnen met 11-8, de halve finale was 
bereikt. In die halve finale moesten ze het opnemen tegen Simone en Larissa. Heel 
veel strijd en mooie rally’s hebben we gezien met z’n allen met als terechte winnaars 
de twee meiden. 

 
De finale moesten ze het opnemen tegen Jose (daar is hij weer) met Pan. Een 
negertje en een chinees, daar kan je toch nooit van winnen. Ze bleken ook te sterk te 
zijn en wonnen met 3-0 van onze meiden. Resultaat: een mooie 2e plaats en Harld 
en Rik gedeelde 3e. De beker voor de 2e plaats werd ook weer onder luid gejuich in 
ontvangst genomen. Grote klasse! 
 
Afdelingskampioenschappen 2012 Senioren 
 
Zondagmorgen werd ik gebeld dat Elske ziek is en jammer genoeg niet mee  
kan naar de afdelingskampioenschappen. Zo gingen we met z’n drieën naar Zwolle. 
Michel en ik speelden in de F klasse en Robin deed mee in de D/C klasse. We 
werden ingedeeld in een poule van 5 spelers. Michel werd makkelijk 1e in de poule 
en was een ronde verder. Ik had het een stuk moeilijker. De eerste 2 wedstrijden 
werden door mij gewonnen, maar de 3e verloren. De 4e wedstrijd moest ik tegen de 
nummer 2 geplaatste speelster winnen om door te gaan, na 2 sets met 11-9 te 
verliezen, zag het er niet goed uit. De 3e en 4e won ik met 11-9 en de 5e met 14-12 
pfffffff, zodat ook ik een ronde verder was. 
 
De achtste finale wonnen we allebei maar in de kwart finale werden we  
uitgeschakeld door de familie Kok. Michel moest het opnemen tegen de dame waar 
ik in de poule na een thriller van had gewonnen in 5 sets, ik moest tegen haar man 
strijden. Michel verloor in 5 sets, kwam in de 5e nog sterk terug na een 7-1 achter- 
stand tot 7-7, maar daarna was de koek op en verloor hij met 11-7. Ik had tegen haar 
man de eerste 2 set niets in te brengen, kon niet wennen aan de lange noppen op 
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zijn backhand. De 3e won ik wel, maar kwam de 4e net tekort om er een 5e uit te 
slepen. Nog wel voorgestaan met 10-8, maar dat was niet genoeg. 
 
Robin speelde zijn 1e wedstrijd tegen Rik Weys en verloor deze in 5 sets, na kansen 
om deze partij te winnen. Weer een netballetje wat de nekslag gaf. Na dit verlies wist 
hij dat hij al uitgeschakeld was om een ronde verder te komen. 
 
In de dubbel speelden Robin en ik in de D/C klasse mee. We speelden verassend 
goed, maar werden toch in de poule fase uitgeschakeld. Michel speelde met een 
dame van Zwolle in de F-klasse mee en deed 
zoals verwacht goed mee. De poule werd 
gewonnen, maar in de kwart finale kwamen ze net 
tekort.  
 
Al met al geen bekers in ontvangst kunnen 
nemen, maar wel weer een lekker 
dagje aan het tafeltennissen geweest. 
 
Eddie 
 
 
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. 
Johan Lieftink ziet graag dat Richard Stolwijk geïnterviewd wordt, omdat hij een 
uitgesproken mening zou hebben over alle zaken in het dagelijks leven en/of de 
sport. Tijd om dat uit te vinden! 
 
Richard, heb jij over echt alles een mening? 
 

- Nee hoor, niet over alles. Wel over veel politieke, maatschappelijke en 
relationele zaken. Ik vind dat allemaal erg interessant en discussieer daar 
graag over. Zeker wanneer sommige mensen ‘ongenuanceerd’ hun mening 
geven over complexe problemen.  

 
Wat houdt je nu bezig, wat je met ons zou willen de len? 
 

- Mijn verhuizing afgelopen maanden. In onze nieuwe, huidige woning, woonde 
een goede vriend van mij. Hij is een half jaar geleden overleden en hij wilde 
graag dat wij in zijn huis zouden gaan wonen. Een mooie, rustige plek. 
Gelukkig konden we onze ‘oude’ woning verkopen, ondanks de belabberde 
woningmarkt. 

 
De vraag van Johan: Wat is voor TTV Emmeloord belan grijk om de komende 20 
jaar een actieve en gezellige vereniging te blijven ? 
 

- Ik denk gewoon op de huidige voet doorgaan. Een kleine, gezellige 
vereniging; actieve leden. Het is gewoon moeilijk om leden aan te trekken. 
Scholierensport is daar een voorbeeld van. Veel kinderen vinden tafeltennis 
leuk, maar worden uiteindelijk toch geen lid. Maar dat wil niet zeggen dat je dit 
soort activiteiten niet moet blijven organiseren. 
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Een paar algemene vragen: 
Hoe oud ben je? Sinds wanneer ben je lid? Hoe ziet je gezin eruit? 
 

- Ik ben 51 jaar oud en ben sinds 1990 lid. Ik heb een lieve vrouw, Jose en twee 
kinderen: Wieke, 20 jaar en Wouter, 18 jaar. 

 
Wat vind je leuk aan het secretarisschap van onze c lub? 
 

- Ik vind het leuk om wat actief te zijn binnen onze club. Als bestuurslid heb je 
wat invloed. Daarnaast  doe ik graag contact onderhouden met allerlei 
instanties namens de TTVE: gemeente, K.v.K., carrefour, etc. 

 
Wat houdt je werk precies in? 
 

- Ik ben 7 jaar geleden een boomkwekerij begonnen. Ik koop plantgoed in en 
‘begeleid’ deze planten totdat ze leverbaar zijn. Werkzaamheden zijn o.a. : 
planten, rooien, schoffelen, snoeien, kunstmest, spuiten, snoeien, vuil-rapen, 
etc. Het is leuk werk en het verloopt naar tevredenheid. Ik lever aan 
hoveniers, handelaren, tuincentra en particulieren. 

 
Wanneer kunnen we jou op de club tegen komen? 
 

- Als het me lukt op de zaterdagmiddag. Vind ik heerlijk om een paar uur 
partijtjes te spelen. Echter ik kan helaas niet altijd. Ik kom uit een grote familie 
en het lijkt alsof al die broers, zussen zwagers en schoonzussen allemaal 60 
jaar worden, 25 jaar getrouwd zijn of vaak jarig zijn. Deze feesten worden 
vaak op de zaterdag gevierd, dus dan schiet het tafeltennis erbij in.  

 
Je bent kort geleden verhuisd, waarheen precies? Ho e bevalt je nieuwe adres?  
 

- Zie hierboven. We wonen nu aan de Blocq van Kuffelerlaan 4. Een moeilijke 
naam. Vorige week kreeg ik een schrijven met als adres “Blocq van 
Kuttelerlaan”. 

 
Welke hobby’s heb je naast het tafeltennissen? 
 

- Bij mooi weer: wielrennen, kranten lezen, politiek en met vrienden op een 
terrasje zitten en dan leuke onderwerpen bespreken. 

 
Heb je een droom? Iets wat je echt ooit nog eens wi lt doen? 
 

- Met Wouter ( m’n zoon)  een vakantie naar IJsland. En de Pvda de grootste 
partij maken!! (ha,ha) 

 
Waar krijg je kippenvel van? 
 

- Van een mooie, inspirerende speech. En wanneer mijn zoon (hij is keeper van 
de A1/Flevo boys) een goede wedstrijd speelt. 

 
Ter afsluiting nog een aantal keuzes, kies steeds één van de twee, wat er het eerst in 
je opkomt.   
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Politiek of sport? - Politiek 
Terras of thuis borrelen? - Terras 
Tuinieren of klussen in huis?-  Tuinieren  
Diepgaand gesprek of koetjes en kalfjes?  - Diepgaand gesprek 
Gezelschapsspel of film? - Film 
Bellen of smsen? - Bellen 
 
Wie wil je dat de volgende keer geïnterviewd wordt?  
 

- Hans Vlig 
 
En wat zou je hem/haar willen vragen? 
 

- Of hij ‘competitie-spelen’ niet mist. Hij speelt goed en traint behoorlijk veel. Het 
lijkt mij leuk om die ‘arbeid’ te toetsen in wedstrijden tegen andere goede 
spelers. 

 
 
Bedankt! ☺ 
 
 
SCHOONMAAKGOEROE STAAT OP! 
 
Jullie hebben vast wel gemerkt dat er het één en ander veranderd is op onze club en 
met name in ons gebouw! Er stuift een schoonmaakgoeroe rond, die niet alleen 
anderen aan het schoonmaken zet in zijn nieuwe rol van schoonmaakcoördinator. 
Maar iemand die zelf ook flink de handen uit de mouwen steekt!  
 
De dameskleedkamer, die gebruikt werd als opslag voor tafels, stoelen, ladders, 
klusspullen en wat al niet meer, is flink onder handen genomen door de goeroe. 
 
En hebben jullie het rommelhok in de zaal gezien? Daar is de goeroe goed met de 
bezem doorheen gegaan! 
 
En als klap op de vuurpijl: de schoonmaakkast! Het is het walhalla van een echte 
schoonmaakgoeroe en dat kan je zien! Schoongemaakt, opgeruimd, geordend en 
aangevuld met nieuw materiaal.  
 
Laten we hier met zijn allen 
van genieten! En daarnaast 
de instructies van onze 
goeroe opvolgen, want dit is 
toch geweldig! 
 
Eddie, bedankt☺ 
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Verjaardagen 
 
Bert  Mooij     7-2 
Jaap van de Veer    7-2 
Nicolette  Berk-Koster 15-2 
Jan  Crielaard  20-2 
Pim  Ros     3-3 
Frederike  Spaa  18-3 
Shadi  Almekhal  21-3 
Robin de Jong  23-3 
Simone  Lieftink  26-3 
Rik  Nijhuis   27-3 
Jos  Kuijper   30-3 
Maurice  Arnoldy    2-4 
Douwe  Koolhof    3-4 
Robin  Lieftink  15-4 
Eddie van den Berg  23-4 
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Openingstijden zaterdagen 
 
 
Emmeloord, februari 2012 

 

Beste Leden, 

Graag hoort het bestuur jullie mening  met betrekking tot de openingstijden om vrij te 
spelen op de zaterdag. De vastgestelde tijd is van 14:00 tot 18:00 uur. Door de jaren 
heen zijn deze tijden verruimd en wordt er door de spreiding van spelers over de hele 
middag/avond niet meer optimaal gebruik gemaakt van de zaal. Dat is natuurlijk 
zonde van de energie en daarom willen we de tijdsduur beperken tot 4 uur. 

Het bestuur wil het gebruik van de zaal op de zaterdag  weer optimaliseren. Daarom 
willen we jullie raadplegen m.b.t. de ideale openings-/sluitingstijd. Te denken valt aan 
bijv. van 15:00 tot 19:00 uur of van 16:00 tot 20:00 uur. 

Maak je voorkeur kenbaar door te mailen naar Johan Lieftink of Richard Stolwijk. 

 

Bestuur TTV Emmeloord 
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Tafeltennissen en een bier-/wijnproeverij na afloop  
Voor leden met partner/vriend(in)  
 
Op zaterdag 25 februari organiseert tafeltennisvereniging Emmeloord een toernooi 
voor senioren leden en hun introducé. Dit kan zijn de echtgenoot/echtgenote of een 
vriend(in), maar natuurlijk zijn leden zonder introducé ook welkom. 
 
Aan het begin van de avond worden twee toernooien georganiseerd, te weten voor 
de eigen leden, maar ook voor de introducés. Een paar sportschoenen (of op 
sokken) en een sportshirt is voldoende, de andere benodigdheden zoals 
tafeltennisbatjes zijn beschikbaar. De wedstrijden worden ingekort tot “the best of 
three” (dus 2 of 3 keer tot de elf punten). Na deze inspanning is het raadzaam om de 
vochtbalans weer te herstellen. 
 
In een bier-/wijnproeverij (u mag kiezen) krijgt u de gelegenheid om kennis te maken 
met de verschillende bieren en of wijnen. Nadat u “de eigenschappen/kenmerken” 
heeft vermeld op het formulier is het tijd om de kennis te testen. Dit doen wij door u 
drie verschillende bieren/wijnen te laten proeven zonder dat aan u wordt bekend 
gemaakt welke soort/naam het betreft. Indien u alles juist beantwoord, plaatst u zich 
voor de barrage (tot de winnaar bekend is). 

 
Om deelname te stimuleren, zijn de kosten 
laag gehouden. Het inschrijfgeld bedraagt 
slechts € 6,-- per persoon. Dit is inclusief 
deelname toernooi en de kosten van de 
bierproef/wijnproeverij. 
 
Programma: 
18:30 uur zaal open 
19:00 uur start tafeltennistoernooi 
20:30 uur einde toernooi 
20:45 uur start wijn/bierproef 
22:30 uur einde wijn/bierproef 
22:35 uur prijsuitreiking 

 
Opgeven voor dit evenement kan door een e-mail te sturen naar J. Lieftink 
(jwlieftink@hetnet.nl).   
S.v.p. vermelden: - naam van deelnemer en eventueel  naam introducé 
    - keuze voor of bier- of wijnproef 
    - e-mailadres  

- telefoonnummer  
 
Namens de organisatie: J. Lieftink 
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GOEDE OPKOMST SCHOONMAAKDAG ZATERDAG 28 JANUARI 
  
Zaterdag 28 januari was alweer de eerste van de twee grote schoonmaakdagen van 
het jaar. De opkomst was geweldig: ik kon 22 man/vrouw verdelen over de morgen 
en de middag. Deze dag stond in het teken van het schoonmaken op plaatsen en 
ruimtes, die normaal gesproken met de teamschoonmaak niet meegenomen worden. 
Een zeer nuttige dag, gezien het stof die we die dag zijn tegengekomen. Doordat de 
groep zo groot was, hadden we voldoende aan 2 uurtjes per dagdeel, zodat het 
schoonmaken ook niet als vervelend ervaren wordt. Ik had op de krijtborden in de 
kantine de taken geschreven met de namen erachter, zodat eenieder wist wat er van 
hem/haar verlangd werd. Dit werd zeer positief ontvangen, dus wil ik het voortaan 
ook op deze manier gaan voortzetten. Ik wil jullie allemaal bedanken voor de inzet, 
door jullie arbeid ziet ons clubgebouw er weer spik en span uit.  
  
Eén punt van kritiek is, dat er altijd nog leden zijn, die denken dat een ander maar 
voor hun schoonmaakt, want die nemen nog niet de moeite om te reageren op mijn 
mail of oproep in de nopspin om je op te geven voor een dagdeel op de 
schoonmaakdag. Ik hoef geen namen te noemen, je weet zelf wel als je dit leest dat 
ik jou daarmee bedoel. Ook als je niet kan, laat iets van je horen. Pim had zich ook 
afgemeld wegens ziekte. Elwin, Elske en Richard konden niet op zaterdag, maar 
hebben eerder die week een taak uitgevoerd. Zo kan het ook. Hoop niet dat ik jullie 
tegen het verkeerde been aanschop ,want dat is niet mijn bedoeling. We moeten het 
nou eenmaal met z’n allen opknappen. Dit geldt uiteraard niet voor de leden die € 50 
extra betalen, waardoor ze vrijgesteld zijn van deze taken. 
  
Groetjes Eddie 
  
 
SCHOONMAAK voorjaar 2012 !!!!!!!  

Voor : competitie spelende leden en recreanten  
Betreft : schoonmaak zaal-kantine-kleedruimtes-douches- toiletten en de hal + 
diverse ruimtes.  
 
Onder het gebouw schoonmaken wordt verstaan :  

Zaal: vloer zuigen en dweilen - tafels en banken afnemen - schuine dak en kozijnen 
afnemen - ramen lappen.  

Kantine: dweilen [indien nodig] - alles afnemen en ramen lappen.  

Kleedkamers: kozijnen en banken afnemen - ramen lappen - stofspinnen aan plafond 
verwijderen -  zuigen en dweilen.  

Toiletten en douches: afnemen en dweilen - ramen lappen - stofspinnen aan plafond 
verwijderen  

Hal: afnemen en dweilen, vergeet de schoonmaakboiler en voorraadkast niet.  

Algemeen: deuren afnemen en met ragebol of plumeau langs de randen van 
plafonds gaan.  
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Hieronder vinden jullie:  
--  Welk team er aan de beurt is. 
--  Welke speler er verantwoordelijk voor is, wanneer zijn team gaat schoon maken.  
Ook is hij er verantwoordelijk voor om mij te mailen nadat er schoongemaakt is. 
--  Welke speler per week de toiletten schoonmaakt. 
--  Ik ga er vanuit dat iedereen en ieder team de verantwoordelijkheid voelt en neemt 
om deze afspraken daadwerkelijk na te komen. 
--  Er komt een lijst in de schoonmaakkast te hangen, zodat je kan aanvinken dat je 
in betreffende week de toiletten schoon gemaakt hebt. 
  
Week 2: Team 4 [ Elwin ] teamschoonmaak in deze week afstemmen 
Toiletten: week 2  Nabil       

week 3  Frederike       
week 4  Elwin  

Jaap zit in dit team en helpt mee met de teamschoonmaak. 
  
Week 6: Team 3 [ Jacques ] teamschoonmaak in deze week afstemmen. 
Toiletten: week 5  Gerard      

week 6  Jacques       
week 7  Eduard       
week 8  Elske 

  
Week 10: Team 2 [ Jos ] teamschoonmaak in deze week afstemmen. 
Toiletten: week 9  Douwe      

week 10 Jos      
week 11 Remon       
week 12 Freek 

Willem zit in dit team en helpt mee met de teamschoonmaak. 
   
Week 14: Team 1 [ Michel ] teamschoonmaak in deze week afstemmen. 
Toiletten: week 13 Michèle    

week 14 Michel    
week 15 Maurice   
week 16 Lukas 

Eddie zit in dit team en helpt mee met de teamschoonmaak. 
   
Week 18: Recreantengroep 1 [ Pim ] teamschoonmaak in deze week afstemmen. 
Toiletten: week 17 Bert         

week 18 Pim         
week 19 Theo       
week 20 Rutger 

Degene die op donderdagmiddag training van Pim krijgen behoren tot deze groep en 
helpen mee met de teamschoonmaak. 
  
Week 22: Recreantengroep 2 [ Jan ] teamschoonmaak in deze week afstemmen. 
Toiletten: week 21 Johan   

week 22 Jan 
week 23 Richard 
week 24 Erik van den Berg 

Robin zit in dit team en helpt mee met de teamschoonmaak. 
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Week 26: Recreantengroep 3 [ Hans ] teamschoonmaak in deze week afstemmen. 
Toiletten: week 25 Aldo       

week 26 Hans      
week 27 Gilbert     
week 28 Elvis  

Gert en Erik [ Lemmer ] zitten in dit team en helpen mee met de teamschoonmaak. 
  
Het zal even wennen zijn om in een vast gestelde week te moeten schoonmaken, 
maar noteer die week in je agenda dan kan het niet mis gaan. 
  
Aandachtspunt: Mailen als het team heeft schoon gemaakt. 
                          Aanvinken als je de toiletten hebt schoon gemaakt. 
  
Heel veel succes met het schoonmaken, zodat wij en tegenstanders altijd kunnen 
spreken van een schoon en opgeruimd clubgebouw. 
 
Vergeet niet mij te mailen wanneer jullie team schoongemaakt heeft.  
Groet, Eddie van den Berg 
Mail ervandenberg@tele2.nl 
Tel. 0526715733/0653680418  
 

Barwachtlijst Voorjaar 2012 
datum thuis uit Barwacht Telefoonnr. 

Vrijdag 10 februari 2012 1,2,3,4   Robin Lieftink 06-42155202 
Vrijdag 17 februari 2012 1,2,3,4   Jan Crielaard 0527-697486 
Vrijdag 16 maart 2012 1,2,3,4   Rutger ter Haar 0527-697778 
Vrijdag 13 april 2012 1,2,3,4   Gilbert Eilander 0527-610735 
Vrijdag 20 april 2012 1,2,3,4   Elvis Nieuwland 06-14940391 
          
Zaterdag 28 januari 2012 Jeugd   Jos Kuijper 0527-698008 
Zaterdag 11 februari 2012 Jeugd   Freek van der Kamp 06-45410911 
Zaterdag 10 maart 2012 Jeugd   Lukas Koffeman 06-30378647 
Zaterdag 31 maart 2012 Jeugd   Maurice Arnoldy 0527-698324 
Zaterdag 21 april 2012 Jeugd   Eddie van den Berg 0527-615733 
     

De barwacht moet op de volgende tijd aanwezig zijn in de zaal: 

Vrijdag: 19.30 uur 

Zaterdag Jeugd: 09.00 uur 

 

Een sleutel van de zaal kan je lenen bij bestuursleden en trainers. (zie nopspin) 

Uitleg over de barwacht vind je in het barboek.  

Dit hangt aan de zijkant van het keukenblok. 

Kan je niet op de aangegeven datum? … Ruil dan op tijd met iemand anders op de lijst. 

Als je een barwacht ruilt moet je dit aanpassen op de lijst in de wedstrijdmap in de zaal. 
 
Robin Lieftink 
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Tussendoortje {puzzel} 
                                     
Vermenigvuldiging 
  
We nemen een kaartspel met 52 speelkaarten, in vier kleuren: klaver, 
ruiten,harten en schoppen. Iedere kaart krijgt een getal. De kaarten 2 t/m 10 hebben 
al een nummer, de boer is 11 punten,de vrouw 12, de heer is 13 punten en de aas is 
0 punten. Nu nemen we het product van alle getallen, dus we vermenigvuldigen  
alle getallen van alle 52 kaarten. 
  
De vraag is: wat is het product van alle kaarten? 
  
Twee emmers water 
  
Je hebt 2 emmers, een van 5 liter, en een van 3 liter. Hoe kun je met deze twee 
emmers precies 4 liter water afmeten? {Je mag water verspillen} 
  
De sokken van mijnheer van Hunen 
  
Mijnheer van Hunen moet heel vroeg op. Daarom laat hij het licht in de slaapkamer 
uit, om mevrouw van Hunen niet wakker te maken. In het donker pakt hij al zijn  
kleren bij elkaar. 
  
In de sokkenla liggen vijf verschillende kleuren sokken: blauwe, rode, groene, 
grijze en zwart-wit geblokte sokken. Alle sokken liggen door elkaar los in de la. 
  
Mijnheer van Hunen wil een aantal sokken meenemen naar beneden, zodat hij zeker 
weer dat hij twee sokken van dezelfde kleur kan aandoen. 
  
De vraag is: hoeveel sokken moet mijnheer van Hunen mee naar beneden nemen, 
om altijd twee sokken van dezelfde kleur te hebben? 
  
Land ahoy 
  
Stel, je vaart op een cruiseschip van Rotterdam naar New York. Hoe kan het dan dat 
je nooit verder dan 3 kilometer van het dichtstbijzijnde land bent? 
 
De doodstraf 
 
Een arme boer wordt in China veroordeeld tot de doodstraf. De rechter laat hem nog 
een laatste zin zeggen, om te bepalen hoe hij ter dood zal worden gebracht. Als de 
boer liegt wordt hij opgehangen en als hij de waarheid spreekt wordt hij onthoofd. 
  
Wat moet de boer zeggen? 
  
De verjaardagstaart 
  
Monique is jarig en daarom is er een grote ronde taart. Haar moeder wil de taart in 8 
gelijke stukken snijden, maar wil zo min mogelijk keren snijden. De vraag is: hoeveel 
keer moet haar moeder minimaal snijden? {Iedere keer dat je het mes opnieuw in de 
taart zet, telt als een keer snijden} 
         
                                                                 g.s 
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Gedicht 
 

 
De Metselaar. 

 
De quaa Gebuur. Vereist een muur.  
 
De Mens bemuurd zijn tijdliek leven, 
Om voor ’t gevaar te zijn omgeven, 
En ’t Ewig deel leid veeltijdts bloot, 
Gelijk een GrensStat sonder wallen, 
Ten roof van ’s Vijands overvallen, 
En prijkel van een ewge doodt. 
 
Douwe. 
 
 
 
Antwoorden tussendoortje 
 
Vermenigvuldiging: 0. Omdat de Aas 0 is, levert een  vermenigvuldiging met de 
Aas altijd 0 op. 
  
Twee emmers water: bijvoorbeeld: vul de 5-liter emm er, en vul de 3-liter 
emmer. Gooi de 3-liter emmer leeg en vul hem met de  2 liter uit de 5-liter 
emmer. Vul de 5 – liter emmer opnieuw, en vul hierm ee de 3-liter emmer. 
Nu heb je 4 liter in de 5-liter emmer. 
  
De sokken van mijnheer van Hunen: als hij 6 sokken mee naar beneden neemt, 
zijn er altijd {minimaal} twee van dezelfde kleur. 
  
Land ahoy: als je verticaal meet, is het hooguit 3 kilometer naar de zeebodem. 
  
De doodstraf: de boer moet zeggen: ik zal worden op gehangen. 
  
De verjaardagstaart: 3 keer snijden. Snij eerst aan  de bovenkant een kruis. je 
hebt nu 4 stukken, snij daarna horizontaal door het  midden van de rand. 
Nu heb je 8 stukken taart met 3 keer snijden. 
   
                                                g.s  
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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. 
Ook wijzigingen in de contributievorm, aangaande stoppen met trainen of competitie, 
zijn eens per half jaar mogelijk voor 1 juli of voor 
1 januari. 
 
Contactgegevens secretaris: 
Richard Stolwijk 
Westerkwartier 11 
8302 JP Emmeloord 
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