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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

bestuur@ttvemmeloord.nl
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
Barzaken
Technische commissie

Eduard Hop (eduard.hop@ziggo.nl)
Michèle van der Lei
Douwe Koolhof
Richard Stolwijk
Robin Lieftink
Jacques Spaa
Eddie van den Berg
Johan Lieftink

0527-610302 0651244781
06-45200230
0527-614976
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
Eddie van den Berg
ervandenberg@tele2.nl
Gerard Hameetman
Elske Spaa
Elwin van der Meer

0527-795118
0527-795118
0527-610735
0527-615733
06-53680418
0527-616224
0527-795118
0527-795118

Bert Mooij
(ajmooij@hotmail.com)
Michèle van der Lei
(michelevdlei@hotmail.com)
Sietse Jager
Henk Mulder

0527-611551

Schoonmaakcoördinator
Websitecommissie

Nopspincommissie

Erelid
Lid van verdienste

06-45200230

Voor informatie over aanmelden, opzeggen, contributie en clubtenue, zie laatste bladzijde.

2

Inhoud
OVERZICHT VAN DE DIVERSE COMMISSIES....................................... 2
Van de redactie
................................................................................. 3
Van de voorzitter ................................................................................. 4
Clubkampioenschappen 2012 ................................................................ 5
Seizoenafsluiting ................................................................................. 5
Spinterview
................................................................................. 6
Verjaardagen
................................................................................. 8
SCHOONMAAK voorjaar 2012 !!!!!!!....................................................... 9
Aanmelden lidmaatschap...................................................................... 11
Clubtenue
............................................................................... 11
Lidmaatschap beëindigen..................................................................... 11

Van de redactie
Dag tafeltennissers,
Het seizoen loopt toch wel een beetje naar het einde toe nu de competitie afgelopen
is. Maar het eindigt niet voordat de bekercompetitie gespeeld is, de clubkampioen
jeugd/senioren gekroond is en er gezellig gebarbecued is! Begin juni komt er nog
een laatste Nopspin van het seizoen met onder andere informatie over de
ledenvergadering, hou het dus in de gaten! De deadline is 1 juni.
Graag feliciteren we Lukas en Marrie met de geboorte van hun tweede dochter:
Willemijn. Veel geluk toegewenst!
Frederike, heel veel sterkte met het herstel!!
Groeten,
Bert en Michèle
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Van de voorzitter
In de competitie heeft het tweede team met overmacht het kampioenschap
binnengehaald in de vijfde klasse. In de voorlaatste wedstrijd waren slechts drie
punten voldoende om de eerste plaats op te eisen. Van harte gefeliciteerd met het
kampioenschap!
Het eerste team had na een goede start toch een paar mindere wedstrijden. Het
verlies tegen concurrent Kampenion werd niet meer rechtgezet. Ook volgend jaar zal
het eerste team uitkomen in de derde klasse. Het derde team kan zich niet
handhaven in de vijfde klasse en degradeert naar de zesde klasse. Team vier is
keurig op plek 2 geëindigd in de zesde klasse.
Dat de beide jeugdteams na hun promotie het niet gemakkelijk zouden krijgen was
bekend. Ondanks goede wedstrijden vertoeven beide jeugdteams in de onderste
regionen. Na de laatste wedstrijden werd handhaving een feit.
Toch kan ik opmerken dat de jeugdspelers een behoorlijke stap voorwaarts hebben
gemaakt. Dit geeft de burger ” moed” , immers het spreekwoord luidt: wie de jeugd
heeft, heeft de toekomst!
Traditiegetrouw zullen na afloop van de competitie de trainingen nog een aantal
weken doorlopen (tot begin juni). Daarna is er voor zowel de jeugd als de senioren
vrij spelen op dinsdag. De zaal is dan open vanaf 19:00 uur.
Voor wat betreft de informatie over de clubkampioenschappen en aansluitend het
eindfeest verwijs ik naar de betreffende artikelen elders in dit clubblad.
Groet,
Johan.

Johan Lieftink
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Clubkampioenschappen 2012
Zaterdag 2 juni worden de jaarlijkse clubkampioenschappen weer gehouden. In de
ochtend mag de jeugd om de wisselbeker strijden. In de middag strijden de senioren
in een A- en B-klasse om de titel.
De jeugd start om 10.00 uur. De senioren spelen om 13.30 uur hun eerste
wedstrijden. De kosten bedragen € 2,00 voor jeugdleden en € 3,00 voor de
senioren.
Opgeven kan op de deelnemerslijsten op het prikbord in de zaal.

SEIZOENAFSLUITING
Op 2 juni, organiseren wij, aansluitend aan de
clubkampioenschappen, een gezellige barbecue voor jeugd,
senioren en partners. Het kost € 10 per persoon om mee te
mogen doen. Wij zorgen voor een barbecue, vlees, salades,
stokbrood met kruidenboter, en natuurlijk frisdrank. En jullie
zorgen voor de gezelligheid ;-) De activiteit begint rond 18:30 uur.
Voor de senioren is de avond daarna nog niet afgelopen, want na
het eten organiseren wij een gezellig pokertoernooi. Dit is gratis
als je mee doet aan de BBQ. Als je alleen wilt pokeren kost het €
2. De partners zijn ook hier van harte welkom. We beginnen naar
schatting rond 20:30. Afhankelijk van de starttijd spelen we 1 of 2
voorrondes met een vaste tijd, waarbij je overgebleven fiches, je
punten zijn. Daarna worden we op basis van die punten ingedeeld
in een winnaarstafel en een stel verliezerstafels, en spelen we
door tot iemand de rest heeft blut gespeeld. We proberen voor 12
uur klaar te zijn, maar dat is natuurlijk allemaal afhankelijk van hoe
lang het jou kost om de anderen blut te spelen ;-)
Je kan je opgeven door een mail te sturen naar eac@ttvemmeloord.nl
Of door je naam op de intekenlijst in de zaal te zetten.
Vergeet je partner niet op te geven en geef aan of je komt BBQ-en, pokeren, of aan allebei
mee doet.
Tot 2 juni!
De activiteitencommissie
5

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.
Richard gaf het stokje door aan Hans Vlig. Zittend in het zonnetje bij de Diggelslag
vroeg ik Hans het hemd van zijn lijf.
De lente is aangebroken, het zonnetje schijnt. Heb je plannen voor de komende
zomerperiode?
Nee, ik zie wel wat er op mijn pad komt. Ik vind de zomer wel heel prettig, kan ik ook
het duiken weer oppakken.
Hoe oud ben je?
38
Sinds wanneer ben je lid?
(denkt na…) Ik gok sinds 1996.

(Ledenlijst: 21-5-1996)

Welke taken heb je vervuld bij TTV Emmeloord en wat vond je daar leuk aan?
Ik ben 7 jaar algemeen bestuurslid geweest, dat vond ik erg gezellig. Ik heb 3 jaar
het wedstrijdsecretariaat geregeld en 2 jaar was ik schoonmaakcoördinator. Ook heb
ik nog even in de activiteitencommissie gezeten en in de TC. Elke zaterdagmiddag
open ik de zaal voor clubleden die vrij willen spelen.
Wat kenmerkt jou als tafeltennisser? En wat als persoon?
Dat ik vaak op mijn gevoel speel.
En als persoon, dat zou je aan de mensen om me heen moeten vragen. Ben meer
een individualist/einzelgänger, klinkt misschien negatief, maar voelt prettig om tijd
alleen door te brengen. Voor mijn werk ben ik wel de hele dag onder de mensen.
Wat maakt TTV Emmeloord zo’n leuke club? En hoe zou dat nog beter kunnen
worden?
De mogelijkheid om veel te kunnen tafeltennissen door onze eigen accommodatie.
Meer spelers op een hoger niveau zou wel leuk zijn. Dan word ik wat meer
uitgedaagd en blijf ik scherper.
Welke hobby’s heb je buiten het tafeltennissen om?
Hardlopen, ik ren 2 keer per week zo’n 6,5 km. Wandelen, fietsen en duiken vind ik
ook erg leuk. Daarnaast voer ik graag diepzinnige gesprekken over spirituele zaken.
Heb je een droom? Iets wat je echt ooit nog eens wilt doen?
(denkt lang na…) iets met healing (spirituele wereld), misschien een cursus volgen
en zo mijn kennis doorgeven.
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Wat voor werk doe je? Kun je daar een leuk verhaal over vertellen?
Ik rijd op een taxi: ziekenvervoer, leerlingenvervoer, particulieren. Het is heel divers,
over de afgelopen 13 jaar heb ik veel verhalen, maar zo direct geen korte anekdote.
Het is erg interessant om te zien hoe mensen met hun problemen omgaan. Ik heb
oprechte interesse daarin, oordeel niet te snel, vaak zit er een bepaalde oorzaak
achter gedrag.
Waar krijg je kippenvel van?
Gevoelige muziek, bijvoorbeeld bij The Look van Roxette. En van mensen die
liefdevol met elkaar omgaan.
Heb je een levensmotto? Of anders een wijze raad?
Laat zo veel mogelijk dingen los, probeer onthecht door het leven te gaan. Zie maar
wat er op je pad komt. Het leven is een proces van aanpassen aan wisselende
omstandigheden.
Ter afsluiting nog een aantal keuzes, kies steeds één van de twee, wat er het eerst in
je opkomt.
Denken of doen? Denken
Wandelen of fietsen? Wandelen
Komedie of horror? Komedie
Film op bordspel? Film
Muziek of stilte? Stilte
Backhand of forehand? Forehand
En dan de vraag van Richard voor Hans: Mis je ‘competitie spelen’ niet? Hij speelt
goed en traint behoorlijk veel. Het lijkt mij leuk om die ‘arbeid’ te toetsen in
wedstrijden tegen andere goede spelers.
Ik speel alleen vrij, train eigenlijk niet meer. Ik moest veel haasten door mijn werk en
heb gekozen voor de werkplanning in plaats van competitie spelen. Ik mis het niet,
anders had ik wel actie ondernomen. Heb deze keuze gemaakt en daar horen deze
consequenties bij. Voorlopig geniet ik ervan zoals het is, dat ik niet meer competitie
hoef te spelen.
Wie wil je dat de volgende keer geïnterviewd wordt?
Pim
En wat zou je hem/haar willen vragen?
Lukt het jou al redelijk om mindfull te tafeltennissen?
Bedankt! ☺

.
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Verjaardagen
Joas Sterk
Michel Schrijer
Freek van de Kamp

11-5
23-6
30-6
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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.
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 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.
Week 26: Recreantengroep 3 [ Hans ] teamschoonmaak in deze week afstemmen.
Toiletten: week 25 Aldo
week 26 Hans
week 27 Gilbert
week 28 Elvis
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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
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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.
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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