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www.ttvemmeloord.nl

                                  Overzicht van de diverse commissies : 

 
Zaal Van Diggelenstraat 11 

 
06-40087226 

Postadres Tijgerbloem 7 
8255 JZ Swifterbant 
 

0321-383270 
06-45410911 

Mailadres bestuur@ttvemmeloord.nl  
Bestuur Voorzitter: Johan Lieftink 

Secretaris: Freek van de Kamp 
Penningmeester: Gerard Hameetman 
Alg. bestuurslid: Michèle Beekman 
Alg. bestuurslid: Popke van Scheltinga 

0527-617747 
06-45410911 
0527-616224 
06-45200230 
06-34379696 
 

P.R. Vacant  
 

Wedstrijdsecretaris 
Plaatsvervangend  

Freek van de Kamp 
Robin Lieftink 

06-45410911 
06-42155202 

Barzaken Gerard Hameetman 
Robin Lieftink 

0527-616224 
0527-617747 

Technische commissie Vacant 
Robin Lieftink 
Jacques Spaa 
Johan Lieftink 

 
0527-617747 
0527-614759 
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 Gilbert Eilander 0527-610735 
Schoonmaakcoördinator  Eddie van den Berg 

ervandenberg@tele2.nl 
0527-615733  
06-53680418 

Websitecommissie Gerard Hameetman 
Elske van der Meer-Spaa 
Elwin van der Meer 

0527-616224 
0527-795118 
0527-795118 

Nopspincommissie Bert Mooij  
ajmooij@hotmail.com 
Simone Lieftink 
simonelieftink@hotmail.com  

0527-611551 
 
0527-617747 

Lief- en leedcommissie Michèle Beekman 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 voorzitter  
 
Zaterdagmorgen 6 februari, ik zit aan de eettafel. Simone komt met laptop 
aangesneld en roept enthousiast, ‘Pap denk er aan ik zou nog een stukje voor het 
clubblad van jou krijgen’. Ik pak mijn laptop en denk nog even terug aan de 
gisteravond gewonnen competitiewedstrijd tegen Wierden. Het was een goed 
moment om de vrijwilliger van het najaar even in het zonnetje te zetten. In een bijna 
volle kantine schetste ik een beeld van “deze vrijwilliger”.  Hij staat bekend om zijn 
gedetailleerde informatie over welk probleem dan ook, is in staat om vervolgens een 
notitie te schrijven met de meest voor de hand liggende opties, met daarbij tevens 
een kosten opgaaf. Prachtig als clubmensen dergelijke problemen voor “ons cluppie”  
kunnen oplossen. Juist daarom is het ook goed om bij toerbuurt clubleden te 
bedanken voor hun inzet. Het is vaker gezegd, maar zonder clubmensen is het bijna 
niet mogelijk om een actieve en financieel gezonde club te blijven. 
Jacques, je zult ondertussen toch wel doorhebben dat jij bent uitgeroepen tot 
vrijwilliger van het najaar! Vervolgens overhandig ik Jacques een taart en een 
cadeaubon en bedank hem voor de tomeloze inzet door de jaren heen. 
Wat later op de avond vertrekken de meesten huiswaarts, zo ook Jacques en 
Frederike. Voordat ze vertrekken komt Frederike nog even langs en zegt “Johan, 
mooi gesproken”. Ja Frederike, Jacques is terecht geprezen voor alle 
werkzaamheden! Nog een prettig weekeinde.  
Zie ook de foto verderop in dit clubblad. 
 
Johan. 
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Verjaardagen  
 
Jan Crielaard 20 Februari 
Popke Scheltinga 22 Februari 
Boaz Brouwer 25 Februari 
Pim Ros 3 Maart 
Frederike Spaa 18 Maart 
Jurian Coljee 19 Maart 
Ab Kooijman 21 Maart 
Simone Lieftink 26 Maart 
Erik  van Es 29 Maart 

Jos Kuijper 30 Maart 
Maurice Arnoldy 2 April 
Steven IJkema 6 April 
Els  Gans 7 April 
Frank Eilander 15 April 
Robin Lieftink 15 April 
Eddie  v.d. Berg 23 April 
Joas Sterk 11 Mei 
Jaco  Coljee 19 Mei 
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Diederik Steunenbergtoernooi 2016  
 
Op 9 januari werd weer het jaarlijkse Diederik Steunenbergtoernooi gehouden in 
Zwolle voor de jeugd. Vanuit Emmeloord deden Joas, Frank en ikzelf (Simone) mee 
(wel in naam van Kampenion). Niet onbelangrijk: Gilbert ging mee als uitmuntende 
begeleiding. ’s Ochtends werden de poulewedstrijden gehouden. Frank kwam helaas 
niet door de poulewedstrijden heen, hij wist zijn tegenstanders net niet gek genoeg te 
maken met z’n back-en zijspin. Hij mocht die middag verder gaan in de ‘troostronde’. 
Joas speelde erg goed en wist te winnen in zijn poule. Hij ging door naar de 
‘hoofdronde’. Ook ik wist niet genoeg wedstrijden te winnen om door te gaan naar de 
hoofdronde, dus ook ik mocht later die middag het gaan proberen in de ‘troostronde’. 
Nadat de poulewedstrijden waren afgelopen werd er eerst nog een groot ‘rond de 
tafel’ gespeeld. Was erg leuk om te doen, maar ook daar wisten we niet als laatste 
over te blijven. Nu gingen we verder in een nieuwe poule. Frank had toch niet 
helemaal zijn dag en wist helaas ook nu niet genoeg te winnen.  
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Joas bleef goed spelen en wist, ondanks dat hij derde van de poule werd, toch door 
te gaan. Zo kwam de kwartfinale, halve finale en finale! Joas bleef winnen, stond 
voor in de finale, maar wist de eerste plek helaas niet te veroveren. Hij verloor 3-1 
(als ik dit allemaal goed heb onthouden) van Timo Baan. Toch een knappe 2e plaats 
voor Joas in de C-poule! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ik wist in de troostronde gelukkig wel meer te winnen en haalde ook de finale. Hier 
wist ik met 3-0 te winnen van Casper van der Most waardoor ik eerste was geworden 
in de troostronde van de A-poule.  
Het was een erg gezellige dag, waar we uiteraard weer veel hebben geleerd, en 
Gilbert: bedankt voor het rijden en ‘begeleiden’! 
Simone 
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Competitie is weer begonnen   
 
De competitie is weer van start. Emmeloord heeft vijf seniorenteams in de race en 
2(!) jeugdteams. We lopen de teams even bij na. 
 
Emmeloord 1 – Promotieklasse poule B 
 
Emmeloord 1 gaat van start met dezelfde opstelling als vorig seizoen: Johan, Patrick, 
Steven en Hans. Vorig seizoen wisten zij het aardig te doen en eindigden als 3e in de 
‘promotiepoule van de promotieklasse’. Dit seizoen zouden ze zomaar voor het 
kampioenschap kunnen gaan, grote concurrent weliswaar: Kampenion 2 (inclusief 
Robin) Het belooft een spannende strijd te worden. De eerste competitiewedstrijd 
wist Emmeloord meteen een 9-1 overwinning tegen de Toekomst. De eerst wedstrijd 
verloor Steven, maar hier bleef het ook bij. Zo beleefde team 1 een goede en 
volgens mij ook gezellige avond in Lochem. Hun tweede competitiewedstrijd namen 
zij het op tegen Effekt 74 en dit resulteerde in een 7-3 winst. Opnieuw een goede 
week voor Emmeloord 1. 
 
Emmeloord 2 – 2e klasse poule B 
 
Ook Emmeloord 2 begint met dezelfde opstelling als vorig seizoen: Elvis, Michel, 
Eddie en Lukas. Vorig seizoen wisten ze 51 punten te behalen in de 2e klasse en 
daarmee een 3e plaats te behalen. Hun eerste competitiewedstrijd mochten ze het 
gelijk opnemen tegen (waarschijnlijk) één van de concurrenten: Dronten. Uitslag 
deze avond werd 5-5. Eddie wist er één te winnen, Michel 2 en Elvis ook 2. Geen 
slecht begin van de competitie. In de tweede competitieweek nam Emmeloord 2 het 
op tegen Kampenion 6. Ik denk dat we wel kunnen spreken van een domper. 9-1 
verlies. Elvis wint er één. Hiermee zakt Emmeloord 2 toch een beetje door het ijs, 
door slechts één punt binnen te halen.   
 
Emmeloord 3 – 4e klasse poule C 
 
Nabil, Feras, Willem, Jos en Michèle zijn het nieuwe team 3. Michèle is er aan 
toegevoegd en Freek is naar team 5 gegaan. (om zo meer te kunnen invallen bij 
andere teams) De eerste competitiewedstrijd verloren Feras, Nabil en Willem 6-4 van 
Vined 3. De tweede competitieweek eindigden opnieuw in een 6-4 verlies, ditmaal 
tegen Wezep 5. Hopelijk weet Emmeloord 3 de komende wedstrijden een iets beter 
resultaat neer te zetten, zodat ze toch nog wat hoger eindigen.  
 
Emmeloord 4 – 4e klasse poule B 
 
Patryck heeft team 4 helaas verlaten. Hierdoor werd Simone, in plaats van invalster, 
vaste speelster van het team. Zij het gaat dit seizoen proberen samen met Els en Ab 
in de vierde klasse. Na twee competitiewedstrijden staat Emmeloord 4 op 14 punten. 
Zij wisten twee keer 7-3 te winnen, tegen Leogang en tegen Batfighters. Wie weet 
kunnen we onze hoop vestigen op het kampioenschap. De kansen zijn er.  
 
Emmeloord 5 – 5e klasse poule B 
 
Emmeloord 5 bestaat dit seizoen uit Larissa, Michel, Gilbert, Freek, Jacques en 
Gerard. De eerste competitiewedstrijd tegen ’s-Heerenbroek begon goed met een 7-
3 overwinning. Freek en Gilbert wisten er allebei 3 te winnen en Larissa won er 
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eentje. De tweede competitiewedstrijd tegen Ens (Smash-in 3) werd een gelijkspel. 
Zo begint Emmeloord 5 goed aan de competitie. 
Jeugd: 
 
Emmeloord 1 – 4e klasse poule A 
 
Emmeloord 1, bestaande uit Frank, Joas en Tonio eindigde vorig seizoen in de 
middenmoot van de 4e klasse. Dit seizoen mogen zij het opnieuw proberen in de 4e 
klasse, eens kijken of ze hoger kunnen eindigen dan vorig seizoen. De eerste 
competitiewedstrijd wisten ze 5-5 te spelen tegen Kampenion. We zullen zien hoe het 
de rest van het seizoen gaat! 
 
Emmeloord 2 – 5e klasse poule A 
 
Emmeloord heeft weer een tweede jeugdteam! Boaz, Marien en Bernard starten dit 
seizoen in de 5e klasse. Ze zijn alle drie nieuw gekomen op tafeltennis en kunnen 
zeker een balletje slaan. De eerste competitiewedstrijd verloren ze weliswaar 8-2, 
maar dat was ook wel tegen het sterke Dronten. We zullen zien hoe hun eerst 
seizoen zal verlopen! 
 
Simone 
 
  
Definitieve Team indeling per 20 januari  
De TC en wedstrijdsecretaris hebben met de indeling dit jaar voor het eerst met een 
nieuwe handleiding voor het indelen van de teams en teamnummering te maken 
gehad. Het interpreteren van de nieuwe regels gaf aanleiding voor nogal wat 
discussie. De ruimte die we vroeger hadden voor “vrienden teams” of de mogelijkheid 
om spelers die veel trainen, maar een lage rating hadden te belonen door ze in een 
hoger team te plaatsen is ingeperkt. Van af heden wordt er op speelsterkte 
ingedeeld. Ik wil ook vragen aan de teamleiders en de spelers er voor te zorgen dat 
iedere competitiespeler tenminste vijf wedstrijden speelt, dit om een geldige rating 
van iedere speler te krijgen, zodat het indelen veel overzichtelijker wordt. Uiteindelijk 
hebben we de teamindeling en de teamnummering op het allerlaatste moment 
moeten aanpassen. 
Voor belangstellenden is het mogelijk om de complete handleiding te krijgen, mail in 
dat geval even een verzoek aan het wedstrijdsecretariaat. 
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Team 1 – promotieklasse  - vrijdag  
Johan Lieftink 
Hans Vlig 
Patrick van Dijk 
Steven IJkema 
  
Team 2 – tweede klasse - vrijdag  
Elvis Nieuwland 
Eddie van de Berg 
Lukas Koffeman 
Michel Schwarte 
  
Team 3 – vierde klasse - vrijdag  
Jos Kuijper 
Firas Wadi 
Willem Paulusma 
Nabil Dhahriya 
Michele van der Lei 
  
Team 4 – vierde klasse - vrijdag  
Ab Kooijman 
Els de Gans 
Simone Lieftink 

 
Team 5 – vijfde klasse - vrijdag  
Gilbert Eilander 
Michel Schrijer 
Larissa Dam 
Gerard Hameetman 
Jacques Spaa 
Freek van der Kamp 
  
  
Jeugd 
Team 1 – vierde klasse  
Frank Eilander 
Joas Sterk 
Tonio Grijpsma 
  
Team 2 – vijfde klasse  
Bernard Snelder 
Boaz Brouwer 
Marien Alblas 

  
Gebruik plastic bal  
 
Vanaf 1 januari 2016 worden alle wedstrijden gespeeld met een plastic bal. 
Uitzondering zijn de clubs die vanwege de kleurinrichting zaal met een oranje bal 
spelen (zij mogen nog tijdelijk met de oude celluloid bal spelen). 
De plastic bal is qua kwaliteit minder sterk als de celluloid bal en tevens een stuk 
duurder (een plastic wedstrijdbal kost tussen de € 0,75 tot € 1,35. In verband 
hiermee heeft het bestuur het volgende besloten. 
a.  Tijdens de  trainingen (met uitzondering van de dinsdagavond selectie  
  training) wordt  gebruik gemaakt van de celluloid balletjes. 
  nb. Er wordt op dinsdagavond met 1 plastic bal per tafel getraind. 
  De plastic ballen worden na gebruik weer opgeborgen in de gekleurde  
  schoenendoos. 
b. Alle competitiewedstrijden worden gespeeld met de plastic ballen. 
De ervaring leert dat de plastic bal veel sneller kapot gaat dan de oude balletjes. Op 
deze wijze wil het bestuur de uitgaven voor de aanschaf van nieuwe 
tafeltennisballetjes binnen de perken houden. 
Bij voorbaat dank voor uw begrip. 
 
Het bestuur. 
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Poiesz Jeugd Sponsor Actie  
 
Ook dit jaar mogen wij meedoen aan de Poiesz actie! Het is voor onze vereniging 
weer een mooie kans om een flink bedrag binnen te halen! 
 
Als klant van de Poiesz kun je profiteren van veel voordeel. Er zijn extra 
aanbiedingen, waaronder iedere week een lekkere aanbieding van de bakkerij!  
  
Dit jaar zijn er nieuwe sponsormunten (de oude zijn dus niet meer geldig!). Onze 
koker hangt in de Poiesz in het centrum. De actie loopt van 8 februari t/m 3 april. 
 
Meer informatie volgt mondeling, in de mail, op onze website en onze 
Facebookpagina! 
 
 

 
 
 
Bonnen COOP Greidanus  
  
De ingeleverde bonnen van afgelopen periode zijn weer geteld. We krijgen bijna 
E30,- gestort in onze kas van de COOP Greidanus! Bedankt daarvoor!! 
  
Voor wie nog niet bekend is met deze actie: voor elke uitgegeven euro bij COOP 
Greidanus ontvangen wij als club 1 cent. Bij de kassa laat je een stempel op de bon 
zetten en daarna lever je hem in bij de club. Elke bon is welkom! 
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SCHOONMAAK Voorjaar 2016  
 
 Schoonmaken per team  
 
> Dit gebeurt 1 x per 4 weken op een vast gestelde week zodat we er zeker van zijn 
dat het om de 4 weken gebeurt.  
> In die 4 weken wordt er 1 x per week per teamlid de heren en dames toilet schoon 
gemaakt.  
Dit kan op maandag of dinsdagavond gedaan worden , de zaal is dan open ivm. 
training.  
Het neemt hooguit 20 min. in beslag en de toiletten zullen veel frisser ruiken want 1x 
per maand is echt te weinig. 
Op het prikbord kan je lezen wat de toilet schoonmaak inhoudt.  
> Ik geef aan welke teamlid per week en men kan onderling ruilen.  
  
Kantine  
> De barwacht maakt tijdens zijn/haar dienst de bar , keukenblok, apparatuur en 
tafels schoon.    
Ik zal er voor zorgen dat de schoonmaakruimte na elke schoonmaakbeurt weer 
aangevuld is en alle doekjes , moppen ed. weer schoon zijn.  
Een ieder die de zaal gebruikt om te tafeltennissen behoort tot de schoonmaakploeg, 
behoudens de leden die er voor gekozen hebben om het af te kopen. 
 
Voor : Competitie spelende leden en recreanten  
Betreft : Schoonmaak zaal-kantine-kleedruimtes-douches- toiletten en de hal + 
diverse ruimtes.  
Periode : Voorjaar 2016 
Beste Competitie spelers en recreanten  
Opnieuw een indeling mbt. het schoonhouden van het gebouw.  
We gaan op dezelfde voet door zoals het afgelopen jaar.  
Aanvoerders graag even doormailen dat de schoonmaak gebeurt is. 
Mailadres is ervandenberg@tele2.nl  
 
SCHOONMAAK  TOILETTEN 
Onder de schoonmaak van de toiletten wordt verstaan: 
Stofspinnen verwijderen, 
Wanden afnemen, 
Tegels afnemen, 
Wastafel schoonmaken, 
Wc pot geheel reinigen, 
Vloer dweilen, 
Wc borstel houder reinigen, 
Deur en kozijnen aan beide kanten afnemen, 
De gehele ruimte schoon opleveren. 
Onder het gebouw schoonmaken wordt verstaan : [Deze lijst hangt ook aan het 
prikbord] 
Zaal : vloer zuigen en dweilen - tafels en banken afnemen - schuine dak en kozijnen 
afnemen.  
ramen lappen. 
Kantine: Vloer dweilen - alles afnemen en ramen lappen.  
Kleedkamers: Kozijnen en banken afnemen - ramen lappen- stofspinnen aan plafond 
verwijderen-  
zuigen en dweilen.  
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Toiletten en douches: afnemen en dweilen- ramen lappen- stofspinnen aan plafond 
verwijderen  
Hal: afnemen en dweilen. vergeet de schoonmaak-boiler- 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/haar team schoon gaat maken. 
Ook is hij of zij verantwoordelijk om mij te mailen nadat er schoongemaakt is.  
Welke speler per week de toiletten schoonmaakt.  
Ik ga er sterk vanuit dat iedereen en ieder team de verantwoordelijkheid voelt en 
neemt om deze afspraken daadwerkelijk na te komen.  
Er hangt een lijst in de werkkast om de wekelijkse schoonmaak van de toiletten af te 
vinken. 
Afgelopen seizoen heeft diverse leden geen vinkje achter zijn/haar naam gezet. Ik ga 
er vanuit dat de schoonmaak wel gebeurd is. 
De schoonmaakteams komen niet overeen met de teams die competitie spelen. 
Wil ook de schoonmaakteams voortaan hetzelfde houden. 
AANVOERDRS DENK ER AAN DAT JE VROEGTIJDIG DE TEAMSCHOONMAAK 
REGELT VOOR DE WEEK WAAR HET IN MOET GEBEUREN ZODAT EEN IEDER 
OOK IN DIE WEEK KAN. 
AANVOERDERS ZIJN ER VERANTWOORDELIJK VOOR DAT DE GEBRUIKTE 
SCHOONMAAK SPULLEN WEER NETJES OP Z,N PLEK TERUG GEZET 
WORDEN IN DE KAST. DE GROTE BLAUWE STOFFER BUITEN AFBORSTELEN 
EN WEER SCHOON TERUG HANGEN 
 Schoonmaakteam 1   Nabil[aanv.], Michel, Larissa ,Gerard,Jaqcues 
Toiletten  
week 5 Nabil 
week 6 Michel Schrijer 
week 7 Larissa            +  teamschoonmaak 
week 8 Jacques 
Schoonmaakteam 2      Freek[ aanv.] , Jan ,Eddie,Jos 
Toiletten 
week 9 Freek 
week 10 Jan 
week11  Jos           +  teamschoonmaak 
week 12 Eddie 
Schoonmaakteam 3      Michel [ aanv.], Maurice , Michèle ,Lukas 
Toiletten  
week 13  Michel 
week 14  Maurice 
week 15  Lukas               +  teamschoonmaak 
week 16 Michèle 
Schoonmaakteam 4     Steven[aanv.] , Popke , Johan , Patrick,Robin,Simone.             
Toiletten 
week 17  Steven 
week 18  Patrick 
week 19 Steven              +  teamschoonmaak 
week 20 Popke 
Schoonmaakteam 5    Feras [aanv.]  ,Els , Ab, ,Hans,  Gilbert. 
Toiletten 
week 21  Feras 
week 22 Els 
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week 23  Ab            +  teamschoonmaak 
week  24 Gilbert 
Schoonmaakteam 6    Pim aanv.  +   donderdagmiddaggroep + Erik van Es 
Toiletten 
week 25  Pim 
week 26  Bert 
week 27  Rutger             +  teamschoonmaak 
week 28  Erik van Es 
Teamschoonmaak gebeurt nu non-stop elke vier weken , dus volstaat 1x grote 
schoonmaak per jaar. 
Het zal even wennen zijn om precies in een bepaalde week te moeten schoonmaken 
maar noteer de week die jullie moeten gelijk in je agenda dan kan het niet mis gaan.  
Heel veel succes met het schoonmaken , zodat we altijd kunnen spreken van een 
opgeruimd en schoon clubgebouw.  
Vergeet niet mij te mailen wanneer jullie team schoongemaakt heeft.  
Groet Eddie van den Berg  
ervandenberg@tele2.nl  
telnr. 0526715733 / 0653366633  
Tot slot wil ik een ieder bedanken voor de inzet.  
Het clubgebouw ziet er wekelijks netjes uit. 

Toiletten  

week 5    Nabil 
week 6   Michel Schrijer 
week 7    Larissa  
week 8   Jacques 
week 9    Freek 
week 10   Jan 
week 11    Jos 
week 12    Eddie 
week 13   Michel 
week 14   Maurice 
week 14   Lukas  
week 15   Michele  

week 16   Steven 
week 17   Patrick 
week 18   Steven   
week 19   Popke 
week 20   Feras 
week 21   Els 
week 22   Ab  
week 23   Gilbert 
week 24   Pim 
week 25   Bert 
week 26  Rutger 
week 27   Erik van Es 

 
Zie de volgende bladzijde over uitleg over de verwarming in de Diggelslag. 
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Hoe de verwarming in de Diggelslag werkt. 
 

Met aanwijzingen voor gebruikers. 
 

1 Belangrijke onderdelen van het verwarmingssysteem . 
 

De verwarmingsinstallatie bestaat uit de volgende delen: 
1. Een verwarmingsketel zie Fig 5  die zorgt voor verwarming in het gebouw, 

warm water in de keuken en de douches. 
2. Een A10 regelmodule zie Fig 4  die het mogelijk maakt om de twee 

thermostaten aan de verwarmingsketel te koppelen zodat de verwarmingsketel 
kan reageren op warmtevraag van beide thermostaten. 

3. Een programmeerbare thermostaat zie Fig 2  die altijd aan staat en gebruikt 
wordt om bij het begin van trainingen en wedstrijden de zaal  op de juiste 
temperatuur te brengen. 
Jacques Spaa is verantwoordelijk voor het programmeren van dit thermostaat. 

4. Een vast op 17°C ingestelde thermostaat zie Fig 3  die standaard uit staat. 
5. Een klok zie Fig 1  die gebruikt kan worden om voor maximaal 1 uur de vast 

ingestelde thermostaat in te schakelen om de temperatuur in de zaal  op 17°C 
te brengen of te houden voor trainingen, wedstrijden of andere activiteiten. 

 

Fig 5 Verwarmingsketel 

Fig 4 A10 regelmodule Fig 2 programmeerbare thermostaat 

Fig 3 vast ingestelde 
thermostaat 

Fig 1 klok om de vast ingestelde 
thermostaat in te schakelen 



 

 -- 15 

2 Hoe de verwarming in de Diggelslag geregeld word.  
De temperatuurregeling is zo goed als mogelijk geautomatiseerd. 
Dit wordt bereikt door instellingen in de programmeerbare thermostaat zie Fig 2. 
Voor elke weekdag behalve zondag worden de starttijden en de gewenste 
zaaltemperatuur voor trainingen en wedstrijden ingesteld zodat de thermostaat de 
verwarmingsketel op tijd laat starten. Ongeveer 15 minuten na het starten van 
trainingen en wedstrijden wordt de gewenste temperatuur verlaagd tot 7°C zodat de 
verwarming gestopt wordt. 
Als de activiteit volgens het plan begint en er dus mensen in de zaal zijn, kan men de 
klok zie Fig 1 gebruiken om de vast ingestelde thermostaat zie Fig 3 voor maximaal 1 
uur in te schakelen waardoor de gewenste temperatuur op (17°C) wordt ingesteld. 

3 Speciale handmatige instelling voor het 
verwarmingssysteem. 
Er zijn gevallen die handmatige acties nodig maken. Dit zijn: 
 
1.  Als het nodig is de zaal te verwarmen kan iedereen de klok zie Fig 1 gebruiken 

om de temperatuur in de zaal op 17°C te brengen. De temperatuur in de zaal kan 
afgelezen worden op de programmeerbare thermostaat zie Fig 2. 
Het is voor iedereen, behalve voor Jacques, beslist verboden om de instellingen 
van de programmeerbare thermostaat te veranderen om de temperatuur in de 
zaal aan te passen. 

2. Zolang de competitie doorloopt kunnen er op vrijdagen thuiswedstrijden voor 
senioren gespeeld worden. Voor alle vrijdagen wordt de verwarming van de zaal 
met de programmeerbare thermostaat ingeschakeld. 
Als er op een vrijdag geen thuiswedstrijd gespeeld gaat worden wordt de 
donderdag er voor de instelling van de programmeerbare thermostaat voor 1 
vrijdag aangepast met de knop “morgen als zondag”. Dit voorkomt het verwarmen 
op vrijdag. Als deze instelling een vergissing is kan deze instelling gecorrigeerd 
worden met de knop “Start programma” Deze handelingen worden gedaan door 
Pim Ros die op donderdag training geeft. 

3. Woensdag wordt er meestal training gegeven voor junioren. Voor alle 
woensdagen wordt de verwarming van de zaal met de programmeerbare 
thermostaat ingeschakeld. 
Als de training niet plaats gaat vinden wordt op de dinsdag er voor de instelling 
van de programmeerbare thermostaat voor 1 woensdag aangepast met de knop 
“morgen als zondag”. Dit voorkomt het verwarmen op woensdag. Als deze 
instelling een vergissing is kan deze instelling gecorrigeerd worden met de knop 
“Start programma” 
Deze handelingen worden gedaan door Johan Lieftink of een vervangende 
trainer. 
Een beschrijving met foto is aanwezig onder de thermostaten. 

4. Indien nodig worden aanpassingen van de instelling van de verwarmingsketel en 
de A10 uitgevoerd door een onderhoudsmonteur. 
Merk op dat de buitenvoeler niet aan de A10 is aangekoppeld en ook niet 
aangekoppeld moet worden omdat de A10 dan de watertemperatuur gaat 
aanpassen afhankelijk van de buitentemperatuur. 
Hierdoor kan de zelflerende programmeerbare thermostaat geen goede schatting 
meer maken over het moment waarop de verwarmingsketel moet starten om de 
zaal op tijd te op temperatuur te krijgen. 
 

Jacques Spaa 
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Vrijwilliger van het najaar  
 
Half jaarlijks staan wij even stil bij “de vrijwilliger van het voor- of najaar”. In eerste 
instantie zou deze bekendmaking plaatsvinden op het “eindejaarstoernooi”, echter de 
persoon in kwestie was verhinderd.  
Tijdens de competitiewedstrijd tegen Smash-in werd de vrijwilliger van het najaar 
alsnog geprezen voor alle werkzaamheden in en rond de “Diggelslag”.  
Het maakt niet uit hoe ingewikkeld het probleem is, je bent in staat om een 
uitgebreide analyse te maken. Wellicht nog belangrijker, je schets de diverse opties 
om het probleem op te lossen, onder overlegging van een opgaaf van de mogelijke 
kosten. En Jacques we zijn niet eens verbaasd als je dit  ook nog in een 
Excelbestand (in kleur) aanlevert! 
Daarom ben jij de vrijwilliger van het jaar Jacques, bedankt! 
 
 

 
Foto:  Jacques Spaa krijgt voor bewezen 
diensten een taart en een cadeaubon 
overhandigd.  
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Besluitenlijstje bestuursvergadering 30-01-2016 
 
Wij als bestuur vinden het van belang dat de leden op de hoogte worden gehouden, 
van hetgeen waarmee het bestuur zich bezighoudt. Daarom willen wij beginnen met 
opnemen van een besluitenlijstje in het clubblad. Hierin zullen belangrijke besluiten 
worden opgenomen en misschien nog wel zo belangrijk is dat er besluiten bij staan 
waarbij er een beroep op de leden wordt gedaan. 
 

1. Uitvoerig is gesproken over de onlangs gestarte Poieszactie. Vorig jaar heeft 
deze actie de club bijna € 800,- opgeleverd. En dat is voor onze club veel 
geld. Het bestuur vindt het dan ook van groot belang, dat de club dit jaar weer 
actief aan de Poieszactie meedoet. Zaterdag 2 april moet een 
vertegenwoordiging van de club aanwezig zijn in de supermarkt. Het gaat om 
een paar uur per persoon. Binnenkort worden zowel senioren als junioren 
hiervoor benaderd, zodat wij bij de volgende bestuursvergadering (begin 
maart) weten wie de club vertegenwoordigen.  

2. Een ander punt waarover uitgebreid is gesproken betreft het jeugdbeleid. 
Passend bij de doelgroep, kunnen we dit een tot nu toe een ondergeschoven 
kindje benoemen. We willen dit veranderen en hier meer structuur in brengen. 
Waarbij we het belangrijk vinden dat de huidige jeugdleden voldoende aan 
hun trekken komen. Training is hierbij een belangrijk onderdeel, waaraan we 
de komende tijd meer aandacht willen besteden. 

3. Over het gebruik van de nieuwe plastic bal is afgesproken om deze voorlopig 
nog beperkt te gebruiken (er wordt ook nog getraind met de celluloid ballen). 
Zie ook de informatie opgehangen in de zaal en het stukje in dit clubblad. 
 

Het bestuur. 
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Tanken voor ttv Emmeloord 
 
ttv. Emmeloord doet mee aan de tankactie van BP (Urkerweg Emmeloord). BP heeft 
nu een doorlopende actie voor goede doelen of verenigingen. Hoe werkt het? 

 
 
 
 
 

Na het tanken bij BP geef je bij het afrekenen aan dat je ten behoeve van 
tafeltennisvereniging Emmeloord “punten” (lees eurocenten) wilt doneren/toekennen. 
In feite levert elke getankte liter brandstof 1 eurocent op voor onze vereniging.  
Naast de kassa staat een soort tablet waarop  je kunt aangeven aan welk doel / 
vereniging je de “eurocenten” wilt toekennen. 
Selecteer met behulp van de tablet onze vereniging en “doneer” het aantal liters dat 

je hebt getankt. 
Je hoeft in feite alleen maar de “eurocenten” 
toe te kennen (de rest wordt geregeld door 
de baliemedewerker van tankstation 
Klaassens. 
 
Op het scherm aan de wand wordt de stand  
bijgehouden (zie bijgevoegde afbeelding). 
 
Op deze foto was het logo nog niet gescand! 
 
De opbrengst wordt elk half jaar aan de 
betreffende verenigingen etc. uitgekeerd. 

 
Dus allemaal tanken bij BP 
Klaassens! 
 
Zelf ook afgelopen week getankt bij BP, je 
kunt gewoon zeggen dat het voor TTV 
Emmeloord is en dan wordt dat er bij 
geschreven. Wij staan 4e van de 8!  



 

 -- 19 

 

Aanmelden lidmaatschap 
 
Een aanmeldingsformulier is verkrijgbaar bij één va n de trainers:   
Johan Lieftink, Jacques Spaa, Pim Ros, Elvis Nieuwland. 
 
Kijk voor de statuten en het reglement op de website: 
http://www.ttvemmeloord.nl/index.php/diversen/docum enten  
 
 

Tarieven per 14 Augustus 2014 Junior t/m 17 jaar Senior 
Geen training  € 35,00 Per kwartaal 
Met training € 29,00 € 45,00 

Geen training  € 69,00 Per half jaar 
Met training € 57,00 € 89,00 

Geen training  € 136,00 Per jaar 
Met training € 112,00 € 176,00 

Niet deelnemen aan taken TTV, dan 
verhoging lidmaatschap per jaar met 

n.v.t. € 50,00 

Speciaal lidmaatschap per jaar 
Alleen met toestemming bestuur 

€ 60,00 € 60,00 

 
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 is Michèle Beekman (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: 
Freek van de Kamp 
Tijgerbloem 7 
8255 JZ Swifterbant 
06-45410911 
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