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OVERZICHT VAN DE DIVERSE COMMISSIES: 
 
Zaal :   Van Diggelenstraat 11 0527-697286 
Postadres :   Wittezeestraat 26 8226 BK Lelystad 06-18066529 
Mailadres : b.baks2@chello.nl 
Bestuur : Johan Lieftink, voorzitter 0527-617747 
  Christiaan Baks, secretaris 06-18066529
         zie postadres voor aanmelden,opzeggen etc. 
  Gerard Hameetman, penningmeester 0527-616224 
      Richard Stolwijk, plaatsvervangend voorzitter 0527-697434 
  Michèle van der Lei, algemeen bestuurslid 06-45200230 
  Elske Spaa, wedstrijd secretaris 0527-795118 
 
Commissie barzaken  :    Nel Zwemer-Breel 0527-620417 
 
Technische cie. : Johan Lieftink (trainer) 0527-617747 
  Hans Vlig 06-20047703 
  Jacques Spaa (trainer) 0527-614759 
  Eddie van de Berg 0527-615733 
   
Beheercommissie : Willem Paulusma 0527-698189 
  Michel Schwarte 0527-619538 
   
Clubblad : Bert Mooij  (ajmooij@hotmail.com)  Edamhof 2 0527-611551 
  Michele v.d. Lei (michelevdlei@hotmail.com)                     06-45200230 
      Koudumstraat  2  
 
Toernooi cie. : Gerard Hameetman 0527-616224 
  Johan Lieftink 0527-617747 
 
Activiteiten cie. :  Elske Spaa 0527-795118 
  Michèle van der Lei 06-45200230 
      Elwin van der Meer 0527-795118 
 
Schoonmaak cie. : Richard Stolwijk 0527-697434 
 
Website commissie      :    Gerard Hameetman 0527-616224 
       Elwin van der Meer 0527-795118 
 
Erelid                            :   Sietse Jager   
Lid van verdienste        :   Henk Mulder 
 
 

tarieven per October 2006 Junior t/m 17 jaar Senior 

Geen training  € 26,00 Per kwartaal 

Met training € 23,00 € 35,00 

Geen training  € 51,00 Per half jaar 

Met training € 45,00 € 69,00 

Geen training  € 100,00 Per jaar 

Met training € 88,00 € 136,00 

Speciaal lidmaatschap per jaar 

Alleen met toestemming bestuur 
€ 50,00 € 50,00 

 
Rekeningnummer van TTV Emmeloord is bij de Rabobank 11.42.33.160   
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Van de redactie 
 
Dag beste leden, 
 
Met in het vooruitzicht de clubkampioenschappen en jaarafsluiting aanstaande 
zaterdag, zijn we aangekomen bij de laatste Nopspin van dit seizoen. Natuurlijk 
kunnen we de hele zomer nog lekker doorspelen, maar de meeste activiteiten op de 
club staan even op een laag pitje. Kopij voor het nieuwe clubblad moet ingeleverd 
worden aan het begin van volgend seizoen voor: 31 augustus. 
Rest ons nog te zeggen: veel leesplezier en een leuke warme zomer toegewenst! 
 
Groeten vanaf de altijd zonnige redactie! 
En nog even een wijsheid van onze kant ☺ 
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Van de voorzitter 
 
 
De competitie zit er op, de clubkampioenschappen staan voor de deur en de 
vakantie nadert met rasse schreden. Zoals jullie hebben kunnen zien en in het 
clubblad kunnen lezen is een start gemaakt met het opknappen van de hal. Voordat 
de kantine kan worden opgeknapt dient eerst groot onderhoud aan het dak te worden 
uitgevoerd. Het bestuur heeft in de afgelopen periode de verschillende scenario’s 
doorgesproken.  
 
Zoals beloofd zullen jullie (op korte termijn) worden geïnformeerd over de te nemen 
maatregelen (vervanging dak), alsmede de daaraan gekoppelde financiële 
consequenties. Aansluitend kan op dit voorstel / voornemen door de leden worden 
gereageerd. Het voornemen is dat het nieuwe dak deze zomer wordt gerealiseerd. 
Voor wat betreft de zomer periode nog het volgende. Gedurende de zomer periode 
blijft de zaal op dinsdag en zaterdag geopend om te tafeltennissen. 
In de maand juni:  (Dinsdags)  Jeugd   19:00 uur tot 20:00 uur 
      Senioren  20:00 uur tot 23:00 uur 
           (Zaterdags) Jeugd / Sen.  14:00 uur tot 17:00 uur 
 
Vanaf de zomervakantie (start dinsdag 7 juli) is de zaal op dinsdag om 20:00 uur 
open (voor zowel jeugd als senioren). De zaterdag blijft ongewijzigd. 
Nb. In de zomerperiode zullen Hans Vlig (06-20047703) en Robin Lieftink (06-
42155202) de zaal openen. 
 
Rest mij iedereen alvast een prettige en sportieve zomer toe te wensen. 
Johan. 
 
 
 
 
 
 
 
"CLUB VAN 100" 
  
Leden: 
  
Zoals jullie ongetwijfeld hebben gezien, zijn er ruim 50 naambordjes gegraveerd. 
Deze krijgen een mooi plekje in de kantine. 
Echter, er kunnen nog veel meer naamplaatjes bij. Voor slechts Euro 10,00 pronkt 
jouw naam, of van de buurvrouw,schoonmoeder, vriend, vriendin, neef, nicht etc. 
op de prachtige marmeren plaat. Daarnaast steun je onze club met wat geld. 
De actie loopt gewoon door, dus als je een naam 'hebt' , geeft dat door aan Richard 
en die zorgt voor een discrete afhandeling. Doen,doen,doen. Immers het doel is om 
binnen afzienbare tijd 100 naambordjes te graveren.!!!! 
  
Groeten Richard 
MAIL-ADRES:  
rjmstolwijk@hetnet.nl 
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Tafeltennissers Emmeloord 1 naar play-offs 
 
ZWOLLE – De tafeltennissers van Emmeloord 1 hebben zich gisteren ten koste van 
Tafeltennis Zwolle geplaatst voor de play-offs. In een routineuze uitwedstrijd tegen 
het  zesde team van Tafeltennis Zwolle speelden ze hun opponenten met 6 - 4 van 
de tafel. 
 
Emmeloord had nog een appeltje te schillen met het team uit de Overijsselse 
hoofdstad. Vorig seizoen eindigden de play-offs, waarvoor beide teams zich hadden 
geplaatst, in een anticlimax. Zwolle weigerde toen mee te werken aan het verzoek 
van Emmeloord om de finaledatum te verzetten. De polderbewoners konden de 
wedstrijd daardoor niet spelen waardoor Zwolle automatisch naar de hoofdklasse 
promoveerde. “Erg onsportief van Zwolle”, vond Richard Stolwijk van Emmeloord 1 
nog steeds. Maar hierdoor waren ze wel extra gebrand op winst, ook al stonden ze 
nu tegenover een ander Zwols team. 
 
Dat Zwolle nog meedeed voor de play-offs was een klein wonder. Het team was 
vorig jaar, tot ieders verrassing, gepromoveerd naar de eerste klasse. Handhaving 
op het behaalde niveau leek daarom het hoogst haalbare. Toch hoopte Zwolle 
stiekem op een kleine stunt. Met een stand van 9 - 1 zouden ze zich namelijk nog 
kunnen plaatsen ten koste van het team uit Emmeloord. Maar na de eerste set, 
waarin de ervaren Johan Lieftink van Emmeloord zijn tegenstander Stefan van der 
Lely alle hoeken van de tafel liet zien, leek het vlammetje van de hoop al snel 
gedoofd. In de sets die volgden lieten de Zwolse jonge honden zien dat ze weliswaar 
goed konden tafeltennissen, maar dat ze het op beslissende momenten moesten 
afleggen tegen het team uit de polder. 

 
 
Vooral Lieftink, de nestor van het Emmeloordse team bleek voor Zwolle een 
onneembare vesting. “Johan speelt tactisch gewoon erg goed”, verzuchtte Martijn 
Achterberg in zijn, met 3 – 0 verloren set tegen Lieftink. “Die hoort eigenlijk een 
klasse hoger te spelen”. Lieftink, in zijn vrije tijd de coach van het nationale 
gehandicaptenteam, gaf in zijn gespeelde sets geen game weg. Daarmee leek hij de 
bewering van Achterberg te bevestigen. 
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Toen de hoop op de play-offs voor Zwolle verloren was leek de druk bij het team wat 
weg te vallen en kwam de creativiteit wat terug in het Zwolse spel. In het dubbelspel 
met vader en zoon Lieftink gaven de Zwollenaren Tonnema en van der Lely goed 
tegenspel. In een spannende set met soms spectaculaire rally’s trokken Johan en 
Robin Lieftink toch nog aan het langste eind. 
 
Uiteindelijk werd de eer van Zwolle in de laatste set gered door Van der Lely die vijf 
games nodig had om de steeds beter spelende Robin Lieftink opzij te zetten. Onder 
luide aanmoedigingen van de omstanders kwam van der Lely enkele malen op 
miraculeuze wijze uit achterstand terug. Puur op wilskracht en karakter schreef hij 
daarna de set op zijn naam. 
 
Of Zwolle zich volgend seizoen kan herpakken lijkt vooral af te hangen aan de vorm 
en inzet van het nog onervaren team. Tonnema die tot nu toe een teleurstellend 
seizoen speelt: “Met drie verliespartijen ben ik toch wel een beetje de loser van de 
dag, eerlijk is eerlijk. Maar ik weet dat ik beter kan.” 
 
Voor de tafeltennissers van Emmeloord ziet het er allemaal een stuk beter uit. Die 
kunnen zich opmaken voor de play-offs en hebben nog volop zicht op promotie. Als 
ze dit jaar tenminste geen andere afspraken hebben op de finaledag. 
 
 
 
GROTE SCHOONMAAK  
  
VOOR: ALLE LEDEN TTV EMMELOORD!!!! 
  
WANNEER: ZATERDAG 29 AUGUSTUS!!!!!! 
  
WAT: GROTE SCHOONMAAK ACCOMODATIE!!!! 
  
HOE LAAT: 13.00 UUR - 15.00 UUR!!!!! 
  
  
Beste ('ongeveer') 60 Leden: 
  
Het wordt ondertussen traditie: De jaarlijkse 'grote schoonmaak' van onze 
accommodatie. Het gebouw moet weer een grote beurt krijgen: zaal, kantine, 
toiletten, sanitair, wanden, deuren en kozijnen, etc. Zoals jullie hierboven kunnen 
lezen, wordt de schoonmaak op ZATERDAG 29 AUGUSTUS gehouden. 
Dit is, zoals je wellicht zult denken, een vroege vooraankondiging. Dat klopt, maar als 
coördinator schoonmaak, wil ik dat iedereen deze datum tijdig in zijn/haar agenda 
noteert, opdat je het niet vergeten kan. Vorig jaar waren er slechts 13 krachten actief. 
Dat vond ik veel te weinig. Het Bestuur richt zich nadrukkelijk op alle leden. Het is 
een cliché, maar "VELE HANDEN MAKEN LICHT WERK". Uiteraard zijn er leden die 
op deze datum niet kunnen wegens verplichtingen. Laat mij dat dan tijdig weten  
(rjmstolwijk@hetnet.nl) 
Hopelijk ontstaat er niet de gedachte: "O, ik heb geen zin, laat iemand anders het 
maar doen" . 
  
Het is wel handig/makkelijk/goedkoop, wanneer je wat 'schoonmaakattributen' mee 
neemt: emmers, een lekker soppie, Dreft, e.d. 
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Mijn eigen ervaring is dat dit een activiteit is, die altijd erg gezellig is. We drinken een 
bakkie koffie, en dan gaat het schoonmaakleger aan de gang: 
  
* Gerard met een fles Dreft; 
* Johan met een emmer, voorzien van een fris soppie; 
* Hans met een stofzuiger; 
* Eddie met een bezem; 
* Michèle met een spons; 
* Richard met een 'geleerd' gezicht met een lijst met werkzaamheden en 
taakverdeling.(!!!!!); 
* Eduard met een dweil; 
* Jan met een mattenklopper; 
* Maurice met een zeem; 
* Elske met een fles Spiritus; 
* Jacques met ragebol; 
* Christiaan met een flesje Andy; 
* Michel met een afwasborstel; 
* Lucas met een fles antikalkaanslag; 
* Robin met een emmer schoon water; 
* Pim met een droge doek; 
* Jos met een kruimeldief; 
* Douwe met een flesje Bier, ehh, een fles chlorix; 
* Willem met een ruitenschoonmaker; 
* etc. 
  
Wanneer we klaar zijn, wordt er nog wat gedronken in 
de frisse, schone en opgeruimde zaal. 
Dus: Iedereen wordt verwacht, mits je je niet afmeldt. Wanneer er ongeveer 60 
Leden aanwezig zijn, zijn we, zo dunkt mij, binnen een half uur klaar! 
  
Iedereen alvast een prettige vakantie gewenst: Rust goed uit, zodat je fris en actief 
op de schoonmaakdag kunt komen!! 
  
Met een hartelijke 'schoonmaak' groet, 
Richard 
  
rjmstolwijk@hetnet.nl 
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Sponsordag 
 
Vorig jaar september hebben we met een 
aantal leden geld voor de club opgehaald 
door ons in het zweet te werken. Er zijn heel 
wat kilometertjes gefietst en hardgelopen die 
dag. Ook dit jaar willen we weer gaan 
hardlopen en fietsen en wel met zo veel 
mogelijk leden!!! Daarom doen we nu alvast 
een vooraankondiging, zodat iedereen die 
dag in zijn agenda vrij kan houden. Op 
zaterdag 19 september vindt de sponsordag 
plaats. In de volgende Nopspin staat alle 
informatie met betrekking tot deze activiteit.  
 
Schrijf het in de agenda, vraag al vast wat 
rond voor sponsoring en zorg dat je in 
conditie bent (raakt). Dan wordt 19 
september een groot succes! 
 
Het bestuur. 
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Poiesz-actie 
 
Het zal vast niemand ontgaan zijn, dat we ook dit jaar weer mee mochten doen aan 
de Poiesz-actie. In de Poiesz aan de Sondelstraat hing onze koker, waar gelukkig 
heel wat jeugdsponsormunten in terecht zijn gekomen! Op 12 en 13 maart hebben 
een paar jeugdleden hun inpakkunsten laten zien aan de klanten van de Poiesz. 
Vaak kregen we daar een aantal sponsormunten voor terug. De opbrengsten van 13 
maart werden zelfs verdubbeld! Bedankt Esmee, Bart en Larissa voor jullie inzet! 
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De uitreiking van de cheque vond op 17 april plaats in het WTC Expo in Leeuwarden. 
Net zoals vele andere clubs werden wij uitgenodigd voor dit Poiesz-gala met 
optredens van Kim-Lian, Tim Douwsma en CH!PZ. Met zijn vieren zijn we naar dit 
grote feest geweest en dat was erg leuk! Zie de foto van de swingende dames: Amy, 
Laura en Jolina. Maar het ging uiteindelijk natuurlijk om de cheque. Aan het eind van 
de avond gingen we 728 Euro rijker naar huis. Top!!!  Hier kan de club veel 
leuke/goede dingen mee doen. Onder andere het tafeltenniskamp voor de jeugd 
wordt hieruit gefinancierd. En volgend jaar doen we natuurlijk weer mee met de 
Poiesz-actie. Wie weet halen we dan weer zo’n mooi bedrag op! 
 
Michèle 
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Teamindeling najaarscompetitie 
 
Team 1: 1e klasse (vrijdag)  
Robin Lieftink 
Johan Lieftink 
Richard Stolwijk 
Hans Vlig 
 
Team 2: 4e klasse (vrijdag) 
Michel Schwarte 
Michèle van der Lei 
Lukas Koffeman 
Eddie van den Berg 
Maurice Arnoldy (reserve) 
 
Team 3: 4e klasse (donderdag) 
Jos Kuijper 
Willem Paulusma 
Douwe Koolhof 
Tim de Olde 
 
Team 4: 5e klasse (donderdag) 
Freek van de Kamp 
Gerard Hameetman 
Jacques Spaa 
Erik van den Berg 
Elske Spaa 
 
Team 5: 6e klasse (vrijdag) 
Eduard Hop 
Elwin van der Meer 
Shadi Almekhal 
Jaap van de Veer 
 
 
 
 

Verjaardagen 
 
 
Wouter van Dusschoten 2-6 
Tim de Olde 6-6 
Piet  Bakker 19-6 
Freek van de Kamp 30-6 
Theo  Mulder 2-7 
Elske  Spaa 10-7 
Elvis  Nieuwland 12-7 
Niels de Lange 13-7 
Alphonsine Uwimanantaganzwa 15-7 

Amy  Kloppers 29-7 
Henk  Mulder 9-8 
Jacques  Spaa 11-8 
Maartje  Bokkers 14-8 
Willem  Paulusma 15-8 
Lukas  Koffeman 19-8 
Simone  Lieftink 26-8 
Hans  Vlig 31-8 
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Mopkes 
 
Een oude in paniek geraakte man belt de dokter en roept: “Ik lees op de 
koortsthermometer dat mijn vrouw wel tachtig graden koorts heeft, kom alstublieft 
direct!”  “Dan kan ik weinig voor haar doen” antwoordt de arts. “U kan beter de 
brandweer bellen.” 
 
Als Henk tijdens de vakantie in het verre buitenland zwemt, dan vertrouwt hij de zaak 
niet helemaal. Hij roept naar de kant: “Zijn hier ook krokodillen?” Waarop iemand 
geruststellend terug roept: “nee hoor, waar veel haaien leven, daar zijn geen 
krokodillen.” 
 
Kleine Kim zeurt de hele tijd al dat ze op een ezel wil rijden. Als moeder dit gezeur 
begint te vervelen, zegt ze: “Toe vader, neem haar een poosje op jouw schouders, 
dan zijn wij van dat gezeur af.” 
 
“Waarom bukte jij niet toen je vrouw je met een bierfles tegen je hoofd sloeg?” “Dan 
had je niet zo’n blauw oog gehad.” “Ik bukte wel, maar daar had ze al rekening mee 
gehouden.” 
 
Een landbouwer gebruikt een verkeerd bestrijdingsmiddel. Onmiddellijk gaan al zijn 
bieten dood. Ziezo gromt hij, nu gaan de bladluizen van de honger wel dood. 
 
“Alleen een operatie kan uw leven nog redden” zegt de arts “maar dat kost 
vijfduizend Euro.” “Maar zoveel geld heb ik niet” antwoordt de patiënt. “Nou dat is 
dan jammer” zegt de dokter “ dan zullen wij de pillen maar weer proberen.” 
 
“Ik heb mijn vrouw voor haar verjaardag een goedkoop en praktisch cadeau 
gegeven.” “Oja” zegt zijn vriend, “wat is dat dan wel, een nieuwe vulling in haar 
luchtbed?” 
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AFSCHEID 
 

Jaren fietste hij hier voorbij 
en als hij mij dan ergens zag 
dan riep hij iets en groette mij 

en zo beleefde hij zijn oude dag. 
 

Zo is hij jarenlang doorgegaan 
hij stond nog gretig in het leven 

zo rekte hij zijn eigen voortbestaan 
en ook om ons een voorbeeld te geven. 

 
Velen kenden hem al jaren bij naam 

men zag hem overal op zijn fiets 
en dikwijls bleef hij even staan 

want nieuws had hij altijd wel iets. 
 

Goede vrienden gingen voor hem heen 
zijn echte vriendenclub werd klein 
dit gemis maakte hem soms alleen 

en het zou nooit meer als vroeger zijn. 
 

Maar plotseling ging hij zelf ook heen 
en hoe men bid of huilt en treurt 

de wet van de natuur is voor iedereen 
en wij krijgen allemaal ons beurt. 

 
Maar toch is heengaan altijd triest 

dit geldt voor u en ook voor mij 
en ook voor die man op zijn fiets 

eens gaat het aardse leven voorbij. 
 

D.K. 
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