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OVERZICHT VAN DE DIVERSE COMMISSIES: 
 
 
Zaal   :  Van Diggelenstraat 11 0527-697286 
 
Postadres           :  Westerkwartier  11  8302JP  Emmeloord      0527-697434 
 
Mailadres   : rjmstolwijk@hetnet.nl 
 
Bestuur   : Johan Lieftink, voorzitter 0527-617747 
  Richard Stolwijk, secretaris 0527-697434 
  voor aanmelden,opzeggen etc. zie laatste bladzijde 
  Gerard Hameetman, penningmeester 0527-616224 
  Michèle van der Lei, algemeen bestuurslid 06-45200230 
     Marrie Koffeman, algemeen bestuurslid 0527-852235 
 
P.R.   : Richard Stolwijk, secretaris 0527-697434 
 
Wedstrijdsecretaris:  Elske Spaa 0527-795118 
 
Commissie barzaken  :Nel Zwemer-Breel 0527-620417 
 
Technische cie:  Johan Lieftink (trainer) 0527-617747 
   Robin Lieftink 0527-617747 
   Jacques Spaa (trainer) 0527-614759 
   Eddie van de Berg 0527-615733 
   Richard Stolwijk 0527-697434 
 
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 
       
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. : Hans Vlig 06-20047703 
 
Website commissie:  Gerard Hameetman 0527-616224 
     Elwin van der Meer 0527-795118 
     Elske Spaa 0527-795118 
 
Erelid:                        Sietse Jager 
Lid van verdienste:    Henk Mulder 
 
 
Rekeningnummer van TTV Emmeloord is bij de Rabobank 11.42.33.160
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Van de redactie 

 
 

 
Al weer de laatste Nopspin voor de zomerperiode. Dat betekent dat de competitie 
bijna ten einde is, de clubkampioenschappen er aan komen en de afsluiting van het 
seizoen. En natuurlijk de tijd van vakantie en hopelijk een lekker temperatuurtje 
buiten! Na de zomer beginnen we met de jaarlijkse grote schoonmaak, dus zet de 
datum vast in je agenda. Hetzelfde geldt natuurlijk voor de uiterste inleverdatum van 
stukken voor de Nopspin: 1 september en 1 november.  
 
Rest ons niets anders dan jullie een goede zomer toe te wensen! 
 
Bert en Michèle
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Jaarafsluiting senioren 
 
Na de clubkampioenschappen vindt de jaarafsluiting voor de senioren plaats. We 
eten samen even wat en gaan dan naar Shortgolf Swifterbant. Geef je snel op voor 
deze gezellige sportieve avond! Inschrijven kan op de lijst in de zaal. 
 
 
Van de voorzitter, 
 
De voorjaarscompetitie is bijna afgelopen, de clubkampioenschappen en de afsluiting 
van dit seizoen staan gepland voor 12 juni aanstaande. Tijd om even pas op de 
plaats te maken en kort terug te blikken naar de meest in het oog springende 
gebeurtenissen. 
Omdat het natuurlijk om het tafeltennis gaat, eerst de competitie. Dit jaar hebben we 
weer een jeugdteam actief in de competitie. De tegenstand (vooral jongens) is best 
wel sterk. De meiden Jolina Stoffer, Simone Lieftink, Larissa Dam en Maartje 
Bokkers (en Evelyn Stoffer als invaller) hebben zeker goed gespeeld. De trainingen 
zijn dit seizoen uitgebreid en het niveau gaat goed vooruit. De moeilijkheid is altijd 
om de vooruitgang ook in winstpartijen om te zetten. Dus meiden goed trainen en 
ook op vakantie niet je batje vergeten! 
Bij de senioren geen verrassingen. Het eerste team presteert goed en na de winst op 
Entac (8-2) is de tweede plaats zo goed als zeker. 
 
De werkzaamheden aan onze accommodatie zijn gestart. De entree is weer keurig 
en de wc’s hebben wasbakjes gekregen. Nu de competitie bijna is afgelopen wordt 
binnenkort begonnen met het kantine gedeelte. Ook daar kunnen we met zijn allen 
wat moois van maken! In de zaal zal schildersbedrijf De Jong het plafond 
(waterschade) weer in orde maken. 
Ook de jeugd (met enkele senioren als begeleiding) was actief op de verkoopdag van 
de bloembollenactie. Na afloop patat eten en vervolgens nog spelletjes in de 
tafeltenniszaal.  
 
Na de clubkampioenschappen zal de 
zaal op dinsdagavond en 
zaterdagmiddag nog open blijven. Ik 
maak van deze gelegenheid alvast 
gebruik om alle “vrijwilligers” te 
bedanken voor hun inzet! En tot slot 
wens ik u allen een goede vakantie!  
 
Johan. 
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Clubkampioenschappen 
 
Op zaterdag 12 juni kunnen alle leden het weer opnemen tegen hun 
tafeltennisgenoten. 
’s Ochtends zijn de clubkampioenschappen voor de jeugd en ’s middags voor de 
senioren. Opgeven kan nog, maar wees er snel bij! In de zaal hangen lijsten waarop 
ingeschreven kan worden. 
 
 
 
 
Gevoel{tussendoortje}  
  
‘S morgens kan ik niet eten, omdat ik van je houw, 
‘S middags kan ik niet eten, omdat ik van je houw. 
‘S avonds kan ik niet eten ,omdat ik van je houw. 
‘S nachts kan ik niet slapen, omdat ik verga van de honger. 
 
 
 
 
Open Schooltafeltennis Kampioenschap 

Op woensdag 26 mei was het een drukte in de Diggelslag. 
Maar liefst twintig kinderen deden mee aan het Open Schooltafeltennis 
Kampioenschap. Het toernooi stond onder leiding van Bart Maljers van Carrefour en 
werd begeleid door Douwe Koolhof van TTV Emmeloord. De organisatie verliep 
vlekkeloos, waardoor de kinderen een leuke sportieve middag hadden. Naast alle 
wedstrijddeelnemers speelden ook een aantal andere kinderen en ouders een 
balletje. Of ze moedigden de deelnemers aan.  

De kinderen die meededen, zitten op basisschool Roderik van Voorst, De Lichtboei, 
St. Josephschool en de Koningin Juliana. Ze speelden in verschillende poules, 
waarna er finaleronden volgden voor de nummers één en twee van iedere poule. 
Aan het einde van de enerverende middag waren de winnaars bekend. Zij kregen 
een mooie prijs. Alle kinderen kregen een leuk aandenken mee en de uitnodiging om 
een keer te komen trainen bij TTV Emmeloord. 

1e plaats Brian Magnus van basisschool Roderik van Voorst  
2e plaats Remco Bruinsma van basisschool De Lichtboei  
3e plaats Milan Hansma van De Lichtboei  
4e plaats Tim Magnus van basisschool Roderik van Voorst 

Dit toernooi werd georganiseerd door Stichting Carrefour in samenwerking met TTV 
Emmeloord. De activiteit is onderdeel van de BOS-impuls, welke door de Gemeente 
Noordoostpolder en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (WVS) 
wordt gefinancierd. BOS staat voor de samenwerking tussen de Buurt, het Onderwijs 
en de Sport en wordt in gemeente Noordoostpolder uitgevoerd door verschillende 
organisaties, waaronder Carrefour. Sportservice Flevoland coördineert de BOS-
impuls in de Noordoostpolder. 
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Verjaardagen  

 
Tim de Olde 6-6 
Jean  Tinge 12-6 
Kevin  Otten 13-6 
Piet  Bakker 19-6 
Michel  Schrijer 23-6 
Freek van de Kamp 30-6 
Tim  Bakker 1-7 
Theo  Mulder 2-7 
Elske  Spaa 10-7 
Elvis  Nieuwland 12-7 
Amy  Kloppers 29-7 
Henk  Mulder 9-8 
Jacques  Spaa 11-8 
Maartje  Bokkers 14-8 
Willem  Paulusma 15-8 
Lukas  Koffeman 19-8 
Hans  Vlig 31-8 

 
 
 
 
Wijsheid {tussendoortje} 
  
Hoe meer je leert- 
Hoe meer je weet. 
Hoe meer je vergeet- 
Hoe minder je weet. 
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Teamindeling najaarscompetitie 2010 
    
Team 1 2e Divisie  zat. 17:15 
Johan Lieftink    
Hans Vlig    
Robin Lieftink    
Richard Stolwijk    
Wido de Vries    
    
Team 2    
Michèle van der Lei 3e klasse  vr. 19:45 
Michel Schwarte    
Lucas Koffeman    
Eddie van den Berg    
Maurice Arnoldy      res.    
    
Team 3 aanvr. 4e klasse  vr.                     19:45 
Jos Kuijper    
Willem Paulusma    
Douwe Koolhof    
Freek van der Kamp    
Shadi Almekhal    
    
Team 4 5e  klasse vr. 19:45 
Jacques Spaa    
Gerard Hameetman    
Eduard Hop    
Elske Spaa       res.    
    
Team 5        6e klasse  vr. 19:45 
Elwin van der Meer    
Frederiek Spaa    
Jaap van de Veer    
Nabil Dhahriya    
    
Jeugd   5e klasse zat. 9:30 
Simone Lieftink    
Larissa Dam    
Maartje Blokkers    
Eveliyn Stoffer    
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Bloembollen actie mei 2010  
 
In mei hebben wij bloembollen verkocht aan de deuren. De eerste zaterdag gingen 6 
kinderen en 6 senioren langs de deuren. Er waren niet veel mensen thuis. En veel 
mensen hadden ook al bollen, maar ondanks dat is er toch aardig wat verkocht. 
Totaal 47 zakjes met bollen. Toen de bollen binnen waren hebben 5 senioren ze 
rondgebracht. 
Ook vroegen we nog aan de leden of ze nog wat bollen wilden. Er was een flink 
aantal leden dat wat kocht, dus was het zeker zinvol om na te bestellen. De leden 
kochten 23 zakken met bollen. Deze staan nu in een doos in de TTV Zaal. Vergeet 
niet te betalen aan Michèle, Elwin of Elske. 
 
We wilden dit jaar wat anders doen dan de gebruikelijke sponsorloop. We hoopten 
dat met deze actie meer leden zouden willen meedoen, en dat we daardoor wat 
meer geld konden ophalen. De totale winst van de bloembollen is 115,45 euro. Dit is 
minder dan we normaal ophaalden met de sponsorloop. We hebben wel aardig wat 
verkocht maar met deze actie ontvangen wij slechts 30% van de verkoopprijs. 
Volgend jaar komt er waarschijnlijk weer een nieuwe, andere actie. We hopen dat 
veel mensen dan weer berijd zijn om mee te doen. Hoe meer leden helpen hoe 
groter de gezelligheid en hoe groter de winst. 
 
Namens de activiteitencommissie wil ik graag iedereen hartelijk bedanken die mee 
heeft gedaan met de actie. Zonder jullie hadden we niets kunnen verkopen. 
 
Elske Spaa 
Activiteitencommissie TTV Emmeloord 

 
 
SCHOONMAAK:  najaar 2010   
 
Voor:  Competitiespelende leden en recreanten 
Betreft:  Schoonmaak van speelzaal, kantine, toiletten, douche, hal en deuren  
Periode : Tweede helft 2010 en twee eerste maanden 2011 
 
Beste competitiespelende leden,   
 
Opnieuw een indeling m.b.t. het schoonhouden van ons gebouw. 
We gaan op dezelfde voet verder als het afgelopen jaar. Dit, omdat de methode 
uiterst zorgvuldig wordt gevolgd. Ook het ‘afmailen’ c.q. ‘afbellen’ is door ieder team 
op accurate wijze geschied.  
 
Onder ‘het gebouw schoonmaken’ wordt verstaan:  
• Speelzaal:   zuigen + dweilen. 
• Kantine:    zuigen + dweilen + afnemen 
• Toiletten en douche:  dweilen +  afnemen 
• Hal:    zuigen + dweilen. 
• Deuren:    afnemen. 
 
Hieronder vinden  jullie: 

• Welk team  wanneer aan de beurt is  
• Wie van het team ‘de aanvoerder c.q. initiator’ is om af te spreken 

wanneer zijn / haar team schoon gaat maken. Ook is hij / zij  
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verantwoordelijk om mij te bellen, aanspreken of te  mailen nadat er 
daadwerkelijk is schoongemaakt. Ik kan dan eventuee l het team 
aanspreken op het feit dat het ‘ nog moet gebeuren’ . 

 
Ik ga er sterk vanuit dat ieder team de verantwoordelijkheid voelt en neemt om deze 
afspraken daadwerkelijk na te komen.  
 
Half september:  Team 1 ( Robin) 
Half oktober:  Team 2 ( Michele) 
Half november  Team 3 ( Willem) 
Half december: Team 4 ( Jacques) 
Half  januari:  Team 5 ( Frederike) 
Half februari:  Recreantengroep (Pim) 
 
Heel veel succes met het schoonmaken,  opdat we altijd kunnen spreken van een 
schone zaal. 
 
VERGEET HANS NIET TE BELLEN, AAN TE SPREKEN OF TE M AILEN, 
WANNEER JULLIE TEAM DAADWERKELIJK HEEFT SCHOONGEMAA KT. 
 
Hans Vlig 
Tel: 06-20047703 (na 1200 uur bereikbaar)      e-mail: hansvlig30@hotmail.com 
 
 
GROTE SCHOONMAAKDAG  
 
De grote schoonmaak van onze tafeltennisaccommodati e vindt dit jaar op 
 zaterdag 28 augustus vanaf 13.30 uur plaats. 
 
Het is voor de leden van de TTVE een verplichting (weegt mee in de beoordeling van 
de borgsomrestitutie) om aan deze activiteit mee te doen. Zonder gegronde reden 
afzeggen, zal dus nadelige gevolgen hebben voor je borgsomteruggave! 
 
Houd deze datum dus vrij in je agenda want het is dan de bedoeling dat we met zijn 
allen De Diggelslag  een grote schoonmaakbeurt gaan geven, opdat ons speelhome 
er weer spik en span gaat uitzien voor de start van het nieuwe seizoen. 
 
Handig is het trouwens om zelf ook even wat schoonmaakspullen mee te nemen. 
 
Mvg. Hans Vlig
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Aanmelden lidmaatschap  
 
Een aanmeldingsformulier is verkrijgbaar bij de tra iner. 
 

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 

Speciaal lidmaatschap per jaar 

Alleen met toestemming bestuur 
€ 55,00 € 55,00 

 
 
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 € 14,50. 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.  
 
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. 
 
Contactgegevens secretaris: 
Richard Stolwijk 
Westerkwartier 11 
8302 JP Emmeloord 
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