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Van de voorzitter
De zomer staat voor de deur, het tafeltennisseizoen (competitie) is al weer een tijdje
afgelopen, dus we kunnen vooruitblikken naar het volgend seizoen. Hierbij merk ik
op dat de enthousiaste tafeltennisser ook in de zomer gewoon kan blijven
trainen/spelen.
De zaal is zoals gebruikelijk in de maanden juli en augustus gewoon geopend voor
zowel jeugd als senioren op dinsdagavond van 20:00 tot 23:00 uur,
donderdag middag van 14:00 tot 16:00 uur en op zaterdag van 14:00 tot 18:00 uur.
TTV Emmeloord neemt met 5 seniorenteams en 2 jeugdteam deel aan de
najaarscompetitie 2016.
De competitie indeling staat verderop in dit clubblad.
Onze vereniging heeft de zaken goed op orde, de tafeltenniszaal is nu vrij van
hypotheek en de verwarmingsketel is relatief nog nieuw. Wat kan, wat moet dan nog
beter?
Het gaat natuurlijk om het tafeltennis, je wilt als club ook graag met positieve
resultaten naar buiten treden! Een goede structuur waarbij alle spelers (indien
wenselijk) wekelijks meerdere trainingen kunnen volgen is noodzaak voor
niveauverbetering.
Dit laatste is zoals ook afgelopen jaar is gebleken niet altijd eenvoudig te realiseren.
De uitdaging voor het bestuur is om komend seizoen hierin stappen te maken,
waarbij de prioriteit toch bij de jeugd moet liggen. Het spreekwoord zegt immers “wie
de jeugd heeft, heeft de toekomst”.
Allen een prettige vakantie gewenst.
Johan.
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Verjaardagen
Henk Mulder
Jacques Spaa
Feras Wadi
Willem Paulusma
Lukas Koffeman
Tonio Grijpma
Hans Vlig
Gerard Hameetman
Jetze Mous

9 augustus
11 augustus
12 augustus
15 augustus
19 augustus
30 augustus
31 augustus
12 september
15 september
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Samenvatting bestuursvergadering donderdag 29 april 2016-05-09
De clubkampioenschappen/jaarafsluiting en de klussendag zijn ingepland (14 en 28
mei) en voorlopig geregeld. Komt allen.
We zoeken leden voor de activiteitencommissie. Geeft U vrijwillig op!
De Poiesz actie heeft ons €758 opgeleverd. Ook hier kan een bescheiden actie van
onze leden een aardig bedrag opleveren (bedenk dat als we deze inkomsten niet
hadden we de contributie met €15 zouden moeten verhogen).
Ook dit jaar gaan we weer een Poldertoernooi organiseren. Noteer alvast in je
agenda dat dit op 10 december plaats vindt. Bedenk dat we ook op 9 december
vrijwilligers nodig hebben voor het opzetten van de tafels.
Het Poldertoernooi in 2015 heeft ongeveer €500 opgeleverd. Dit oa doordat we deze
keer haast 150 deelnemers hadden, zodat we in de grote zaal uiteindelijk 36 tafels
nodig hadden.
Team 4 is kampioen geworden. Gefeliciteerd.
Op 3 mei heeft de gemeente een inspectie van onze barfaciliteiten uitgevoerd.
Gelukkig zijn we hiervoor geslaagd, zodat we de spelers nog steeds legaal van drank
en andere versnaperingen mogen voorzien.

--
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Samenvatting bestuursvergadering 29 juni 2016
- Sponsorgelden: Gerard meldt dat de sponsorgelden zijn ontvangen.
- Uitbreiding activiteiten commissie: Peter Potter zal in de extra activiteiten
commissie plaatsnemen.
- Externe controle barfaciliteit: Bij controle is gebleken dat ttv Emmeloord niet over
een barreglement beschikt. Gerard Hameeetman zal dit verder oppakken.
- Opstalverzekering: ttv Emmeloord heeft bezoek gehad van “de
verzekeringsmaatschappij”. Zij zullen een gewijzigde verzekeringspolis aan ttv
Emmeloord doen toekomen.
- Ecotaks (is subsidie m.b.t. gas/elektra) gaat verdwijnen. Hierdoor valt een bedrag
rond de € 800,00 structureel weg uit de begroting.
- Evaluatie Poldertoernooi: belangrijkste aandachtspunt is dat wij (organisatie
Poldertoernooi) meer personele ondersteuning nodig zijn.
- Jeugdbeleid: aandachtspunt de continuïteit van de (jeugd) trainingen!
- Planning algemene ledenvergadering: voorlopige planning 22 of 29 oktober (noteer
deze data vast in uw agenda!).
- Financiële situatie ttv Emmeloord is redelijk/prima (de zaal is hypotheek vrij en wij
beschikken over een prima zaal en een relatief nieuwe verwarmingsketel. Zoals
eerder genoemd gaat volgend seizoen de ecotaks verdwijnen).
- vandalisme: de ingangsdeur van de Diggelslag is beschadigd (het lijkt of er met
een brander de voordeur is bewerkt). Bij de verzekering zal navraag worden gedaan
of de herstelkosten onder de verzekering vallen.
Johan.
De Algemene Ledenvergadering
Zoals gebruikelijk dient het bestuur van tafeltennis vereniging Emmeloord jaarlijks
verantwoording af te leggen voor het gevoerde beleid (financieel verslag), de leden
te informeren over de plannen van het bestuur voor het komende jaar (begroting
2016/2017).
De Algemene Ledenvergadering zal in oktober 2016 plaatsvinden op 22 of 29
oktober 2016 (afhankelijk van de competitie verplichtingen). Noteer deze data vast in
uw agenda!
Nb. Zodra de definitieve datum bekend is zullen wij dit kenbaar maken in het
clubblad.
Johan.

--

6

ELO ratings
Freek heeft de ELO ratings bij aanvang en einde van de voorjaarscompetitie met
elkaar vergeleken. Larissa Dam kwam naar voren als speelster met de snelste
stijging op de ELO kalender. Bij aanvang van het seizoen was haar rating 451, en na
sluiting van de competitie 619 pnt, derhalve een stijging van 168 punten. Ook de
2e en 3e plek zijn qua stijging 2 jeugdspelers die het heel goed gedaan hebben:
Marien Alblas met een stijging van 165 punten en Boaz Brouwer met een stijging van
134 punten.
NTTB Elo ratinglijst op jul-2016
Emmeloord:

--
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De eindbalans, door Simone
Team 1 – promotieklasse: Patrick, Steven en Johan (invaller Hans)
Team 1 was na zeven wedstrijden nog in de race om het kampioenschap.
De eerste zeven wedstrijden leverde twee winstpartijen, drie keer verlies en twee
gelijke spelen op.
De winstpartijen waren overtuigend en de verliespartijen waren vaak ‘net aan’.
Hierdoor eindigde het eerste team op een derde plek, met Blauw-Wit en Kampenion
(inclusief Robin) boven hen.
De winnaarspoule begon met een wedstrijd tegen Kampenion, en ging met 9-1 ten
onder. Met Johan en Robin met mij aan tafel is het moeilijk om deze uitslag objectief
weer te geven.
Uiteindelijk speelde team 1 nog een gelijkspel en leed het nog een nederlaag.
Hierdoor eindigde het team met 49 punten als vierde in de winnaarspoule.
Kampenion 2 werd kampioen, felicitaties aan Robin (en zijn teamgenoten).
Team 2- 2e klasse: Elvis, Eddie, Michel en Lukas
Team 2 had als doel om bij de eerste 3 te eindigen.
Uiteindelijk wisten ze dit doel dan ook te halen, team 2 eindigde als derde.
Ze wisten dat ze een beetje geluk moesten hebben met de indeling en het verloop
van de competitie om kampioen te worden.
Teleurstellend was dat ze voor de eerste plek al vrij snel uitgeschakeld waren, de
tweede en vierde wedstrijd werden verloren van Kampenion en Heino.
Achteraf gezien is het team tevreden met de derde plek, want het lag allemaal erg
dicht bij elkaar.
Uiteindelijk wisten ze (net als team 1) 49 punten te halen wat dus resulteerde in een
derde plek.
Komend seizoen willen ze (als de indeling een beetje meezit) alle vier hun niveau
halen en meedoen om het kampioenschap! (aldus Elvis)
Team 3 – 4e klasse: Jos, Nabil, Michèle, Feras en Willem (invallers Ab en Freek)
Team 3 eindigde op een keurige derde plek.
Vined was duidelijk de sterkste van de poule en werd dan ook kampioen.
Team 3 speelde een goede tweede competitiehelft waarin vier van de vijf wedstrijden
werden gewonnen.
Uiteindelijk haalde team 3 in totaal 56 punten.
Michèle maakte haar rentree, en dit pakte goed uit: ze wist al haar wedstrijden te
winnen!
Team 4 – 4e klasse: Ab, Els en Simone (invaller Freek)
Team 4 wist op een wat vreemde manier het kampioenschap te behalen.
De gehele competitie ging het goed, werd veel gewonnen, maar Swift deed het
eigenlijk altijd een stukje beter.
De twee wedstrijden tegen Swift werden dan ook beide verloren. Maar door het
overlijden van een speler van Swift trokken alle teams van de club zich terug
waardoor alle wedstrijden van Swift vervielen en wij als Emmeloord bovenaan
stonden.
Van de acht gespeelde wedstrijden werden er uiteindelijk zeven (toch wel
overtuigend) gewonnen. Hierdoor eindigde team 4 op een overtuigende eerste plek,
mede door genoemde omstandigheden. Uiteraard zijn we alsnog hartstikke blij met
het kampioenschap en kunnen we toch ook trots zijn op de zeven gewonnen partijen!

--
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Team 5 – 5e klasse: Larissa, Michel, Gilbert, Freek, Jacques en Gerard
Team 5, een gevarieerd team, van jong en oud, wist uiteindelijk 51 punten te behalen
en eindigde hiermee op de vierde plek.
De eerste competitiehelft begon goed en lange tijd stonden ze dan ook bovenaan.
Daarna kreeg Gilbert (toch wel de captain van het team, zowel qua percentage als
sfeermaker) last van een blessure en viel uit.
Daarna ging alles een beetje tegenzitten (aldus Larissa) en werd er niet veel meer
gewonnen.
In de eerste competitiehelft werd er geen wedstrijd verloren, terwijl in de tweede helft
er vier keer verloren werd.
Erg jammer, er had wellicht meer ingezeten! Volgend seizoen weer nieuwe kansen!
Jeugd: team 1, 4e klasse: Joas, Tonio en Frank
Team 1 eindigde op een 5e plek. Ze verloren helaas de meeste partijen, de rest was
gelijkspel en één keer winst.
Hopelijk zit er volgend seizoen meer in, want ik denk dat dat zeker mogelijk is!
Team 2 – 5e klasse: Boaz, Marien en Bernard
Voor team 2 was het het eerste seizoen in de competitie.
Drie nieuwe spelers bij Emmeloord.
Aan het begin was het misschien nog een beetje wennen maar hoe langer de
competitie duurde, hoe beter ze gingen spelen. Uiteindelijk mocht het team zelfs naar
de winnaarspoule waar het uiteindelijk derde werd.
Een veelbelovende start! Misschien zit er voor volgend seizoen wel een kansje op
het kampioenschap in!
Al met al was het een redelijk seizoen voor TTV Emmeloord: geen enkel team
degradeerde en team 4 werd kampioen!

--

9

Teamindeling najaar 2016
De competitie van zowel junioren als
senioren vangen aan in week 37, dit is
de week van 12 t/m 17 september.

Team 4 – vierde klasse – vrijdag
Freek van der Kamp
Willem Paulusma
Jos Kuijper
Peter Potter

Team 1 – promotieklasse - zaterdag
Johan Lieftink
Hans Vlig
Steven Ijkema
Johan Vogelzang
Patrick van Dijk (res)

Team 5 – vijfde klasse – vrijdag
Gilbert Eilander
Michel Schrijer
Larissa Dam
Jacques Spaa
Gerard Hameetman (res)

Team 2 – tweede klasse - vrijdag
Elvis Nieuwland
Eddie van de Berg
Lukas Koffeman
Michel Schwarte

Jeugd
Team 1 - vierde klasse
Tonio Grijpma
Frank Eilander
Joas Sterk

Team 3 – derde klasse – vrijdag
Simone Lieftink
Feras Wadi
Michèle van der Lei
Ab Kooijman
Els de Gans (res)

Team 2 - vijfde klasse
Bernard Snelder
Boaz Brouwer
Marien Alblas

--
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Interview
Iedereen heeft hem ondertussen vast al wel een keer gezien: Peter Potter is sinds
een poosje lid van TTV Emmeloord en begint in september aan zijn eerste
competitieseizoen. Eén van de redenen om hem eens even wat vragen te stellen,
zodat, mocht je hem nog niet goed kennen, dan komt daar nu verandering in.
1. Je zit nu een poosje bij TTV Emmeloord, wat heb je hiervoor voor sport gedaan of
doe je nog?
Ik heb altijd gevoetbald en getennist. Maar voel me meer een tennisser dan een
voetballer. Ik speelde altijd competitie tennis in Drachten en daar ben ik vier jaar
geleden mee gestopt.
2. Waarom heb je gekozen om te gaan tafeltennissen bij TTV Emmeloord?
Omdat er geen andere tafeltennisvereniging in Emmeloord is. Zonder
gekheid.....Nadat ik gestopt was met 'serieus' tennissen ben ik gaan hardlopen maar
ik miste een sport met een bal en het competitie element. En toen we bij ons op
kantoor bedachten om in de pauzes te gaan tafeltennissen was de keus snel
gemaakt. En uiteindelijk heeft Ice (de Boomkweker RS) voor de kenners me het
laatste zetje gegeven.
3. Wat zijn je dagelijkse werkzaamheden?
Naast het proberen op voeden van mijn drie dochters Danique, Isa en Milou :-) ben ik
druk met mijn eigen fondsenwervingsbureau subsidiegezocht.nl.
Wij helpen stichtingen met het vinden van geld, onder (vermogens)fondsen, voor hun
goede projecten en plannen. Wij helpen vooral organisaties in de Zorg en Welzijn. In
Emmeloord hebben we bv geholpen om geld te werven voor de speeltuin bij de
Kinderboerderij en we hebben Wooninitiatief Aquarelles geholpen. Hier wonen 8
meiden met autisme en een verstandelijke beperking.
4. Wat zijn andere hobby's dan tafeltennis?
Ik ben gek op sport en volg eigenlijk alles. Of het nou Formule1 of MotoGp is of de
EK Atletiek in Amsterdam, uiteraard het tennis met o.a. Wimbledon en de Tour
natuurlijk en straks het absolute hoogtepunt de Olympische Spelen in Rio. Het mooie
daaraan is dat we sporten kunnen zien die anders niet zoveel aandacht krijgen. Het
liefst ga ik ook al die evenementen bij langs maar dat zit er helaas niet in. Overigens
nemen de Olympische Spelen een bijzondere plaats bij mij in. In Nederland hebben
we in 1928 ook de Olympische Spelen mogen organiseren. Het waren voor die tijd
vooruitstrevende Spelen. Ik verzamel dan ook alles van deze Spelen uit 1928 in
Amsterdam. Herinneringsbekers, (wand)borden, glazen, programmaboekjes,
medailles, toegangskaarten, posters etc. Op kantoor is onze overlegruimte ingericht
als een soort museum. Dus....als iemand nog wat op zolder heeft staan...ik hoor het
graag.

--
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5. Hoe bevalt het bij de club, wat vind je erg leuk?
Het bevalt me prima bij de club en ik train met veel plezier op de dinsdagavond.
6. Je gaat nu ook competitie spelen, heb je er vertrouwen in/zin in/wat zijn je
verwachtingen?
Mijn verwachtingen zijn dat we glansrijk kampioen worden. Zoveel ervaring en talent
als dat er in deze ploeg zit, dat moet toch zijn vruchten afwerpen. Nee met minder
dan het kampioenschap zijn we niet tevreden.
7. Al tactieken voor komend seizoen doorgenomen met je nieuwe teamgenoten, Jos,
Willem en Freek?
Ons geheime wapen dat is Willem. Als het even lastig wordt schuiven we hem naar
voren. Daarmee strooien we wat zand in de ogen van de tegenstander..... maar dan
komt Willem met zijn backhand en als die begint lopen.. berg je dan maar want je
bent kansloos.
8. Wat wil je graag bereiken met tafeltennis?
De ambities zijn er nog wel maar ik moet ook reëel zijn. Het belangrijkste vind ik dat
nog steeds beter kan worden en binnen mijn mogelijkheden er het maximale uithaal.
Dat beter worden gaat minder snel dan toen ik 20 was merk ik nu. En waar dat
eindigt weet ik ook niet...misschien als we een paar jaar verder zijn en ik mijn niveau
heb weten te verbeteren ik een keer kan vlammen op de clubkampioenschappen.
Maar dan moet wel de jonge generatie Lieftink afwezig zijn en de met alle respect
'oude' Lieftink nog wat ouder zijn en nog iets meer last van zijn schouder hebben.
Hans bij zijn besluit blijven om niet meer mee te doen aan de clubkampioenschappen
en dat R. Stolwijk nog altijd zijn batje in een Laurier heeft hangen. Een ideale finale
zou zijn tegen onze clubadvocaat Rutger. Dat zou dan in 5 sets net moet lukken.
9. Wat zou je graag anders willen zien bij TTV Emmeloord?
Waar zal ik beginnen........Nee hoor voor als nog zou ik dat niet weten. En wie ben ik
om na nog geen jaar lidmaatschap te zeggen wat er anders moet en als ik dat al vind
dan meld ik me wel bij het bestuur.
10. Wat wil je nog kwijt?
Het waren negen inspirerende vragen.

--
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Clubkampioenschappen en afsluiting 2016
Zaterdag 18 juni werden de clubkampioenschappen gehouden. Helaas was er
sprake van een geringe deelname; tien seniorleden en twee jeugdleden. De twee
jeugdleden speelden mee bij de senioren en streden onderling om de eerste plaats
bij de jeugd.
Frank en Joas deden in het eerste deel van de middag leuk mee tegen de senioren
en streden vervolgens tegen elkaar om de jeugdtitel.
Joas bleek daarin de beste en mag zich de jeugdclubkampioen van TTV Emmeloord
noemen. Gefeliciteerd Joas!
De senioren (Jacques, Ab, Gilbert, Jan, Robin, Els, Rutger, Frank, Jos en Johan)
werden samen met Frank en Joas verdeeld over twee poules van zes.
Na een paar uur tafeltennis werd het duidelijk dat in poule A Robin als eerste was
geëindigd en Jan als tweede. In poule B werd Johan eerste en Jos tweede.
Jan en Jos streden vervolgens om de derde plaats en zij maakten er een spannende
wedstrijd van.
Uiteindelijk bleek Jan net wat sterker dan Jos en pakte de derde plek.
De sportieve strijd werd afgesloten met de finale tussen Robin en Johan.
Johan kwam eenvoudig op een 2-0 voorsprong en leek op weg naar een
gemakkelijke overwinning.
Robin veranderde daarop echter zijn tactiek en daar had Johan het erg lastig mee.
Robin won de derde en vierde game simpel en kwam ook in de vijfde game op
voorsprong.
Zoals vaker gaf Johan niet op en met een paar geslepen services haalde hij de titel
met 11-9 in de 5e game toch nog binnen. Daarmee nam Johan de titel weer over van
Robin.
Een aantal deelnemers en enkele niet-deelnemers sloten de dag nog gezamenlijk af
met een Chinese maaltijd. Het zou mooi zijn als volgend jaar de deelname aan zowel
de clubkampioenschappen als de afsluitende maaltijd hoger is dan dit jaar.

Uitslag
1. Johan
2. Robin
3. Jan
4. Jos
5. Ab
6. Els
7. Gilbert
8. Freek
9. Jacques
10. Rutger
11. Joas (1e bij de jeugd)
12. Frank (2e bij de jeugd)

--
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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!

--
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Aanmelden lidmaatschap
Een aanmeldingsformulier is verkrijgbaar bij één van 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/documenten

Tarieven per 14 Augustus 2014
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

€ 112,00

Senior
€ 35,00
€ 45,00
€ 69,00
€ 89,00
€ 136,00
€ 176,00

n.v.t.

€ 50,00

€ 60,00

€ 60,00

€ 29,00
€ 57,00

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 (0645200230).
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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