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OVERZICHT VAN DE DIVERSE COMMISSIES: 
 

Zaal Van Diggelenstraat 11 
 

06 41569170 

Postadres de Blocq van Kuffelerlaan 4 
8302 BK Emmeloord 

 

0527-697434 

Mailadres bestuur@ttvemmeloord.nl  
Bestuur Voorzitter: Johan Lieftink 

Secretaris: Richard Stolwijk 
Penningmeester: Gerard Hameetman 
Alg. bestuurslid: Michèle van der Lei 
Alg. bestuurslid: Frederike Spaa 

0527-617747 
0527-697434 
0527-616224 
06-45200230 
0527-614759 
 

P.R. Richard Stolwijk 0527-697434 
 

Wedstrijdsecretaris 
Plaatsvervangend  

Freek van de Kamp 
Michèle van der Lei 

06-45410911 
06-45200230 

Barzaken Gerard Hameetman 
Robin Lieftink 

0527-616224 
0527-617747 

Technische commissie Richard Stolwijk 
Robin Lieftink 
Jacques Spaa 
Eddie van den Berg 
Johan Lieftink 

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 van der Meer-Spaa 
Elwin van der Meer 
Gilbert Eilander 

0527-795118 
0527-795118 
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) 
Michèle van der Lei 
(michelevdlei@hotmail.com) 

0527-611551 
 
06-45200230 

Lief- en leedcommissie Frederike Spaa 
Michèle van der Lei 

0527-614759 
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 redactie 
 
 
Dag  leden, oud-leden en geïnteresseerden! 
 
Al zo'n 7 jaar opent de Nopspin met een stukje van de redactie, geschreven door 
Michèle. Deze jubileumeditie wordt de laatst gemaakte Nopspin door Michèle, want 
zij heeft besloten ermee te gaan stoppen. Een mooi moment, want ons blad is dit 
keer in verband met het veertig jarig bestaan van onze club natuurlijk extra leuk 
gemaakt!  
 
Michèle: “ik hoop dat de Nopspin de afgelopen 
jaren met veel plezier gelezen is en dat dat ook 
zo zal blijven. Bert wil graag een nieuwe 
compagnon, dus bij deze......lijkt het je wat, meld 
je dan aan als nieuwe redacteur! Bert, bedankt 
voor de gezellige redactietijd!” 
 
Veel plezier op deze jubileumdag! 
 
Michèle en Bert 
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Van de voorzitter 
 
Vrijdagmiddag 16 augustus kruip ik achter mijn laptop. In Nederland is het nu tien 
over zes ’s morgens. We hebben net de ochtendtraining afgewerkt en de 
middaglunch genuttigd. We verblijven nu al weer twee weken met de paralympische 
selectie in China. De trainingsstage duurt in totaal drie weken en de planning is dat 
wij op 24 augustus weer naar Nederland vliegen. Het trainen hier in China is net 
even anders dan bij ons in de Diggelslag. Nu kun je natuurlijk het trainingscentrum in 
“Zhending” niet zo maar vergelijken met onze speelzaal. Het grote voordeel is, dat 
hier bijna onbeperkte sparring aanwezig is voor het trainen. Trainen wij in 
Emmeloord met 4, 5 of soms 6 tafels, in Zhending traint de jeugd in een zaal met 20 
tafels, de dames trainen in een zaal met 30 tafels en de heren trainen in de grote 
zaal op 48 tafels.  
 
Hoewel onze zaal niet is te vergelijken met het imposante trainingscentrum in China 
mogen wij wel vaststellen dat TTV Emmeloord over een mooie accommodatie 
beschikt. Op 31 augustus vieren wij het feit dat TTV Emmeloord 40 jaar geleden is 
opgericht. In het begin was de vereniging op verschillende locaties gehuisvest. Later 
verhuisde de vereniging naar de kleine zaal van de Bosbadhal. In die periode maakte 
ik de overstap van TTV Hoonhorst naar TTV Emmeloord. Vooral in de beginjaren 
werden aansprekende resultaten behaald.  
 
Een mooie herinnering was het kampioenschap in de eerste klasse met Richard 
Stolwijk en Pieter Kwakman. We werden sportploeg van Emmeloord en we mochten 
naar de Provinciale verkiezingen. In afwachting van de uitslag aldaar, komt Clarence 
Seedorf binnen om als talent te worden gehuldigd. Pieter Kwakman kijkt op en zegt 
op luide toon “Hé Clarence, hoe gaat tie?”  Seedorf kijkt licht verbaasd op en 
antwoord “goed man”. Richard en ik kijken Pieter verbaasd aan en de vraag wordt 
gesteld hoe hij Clarence Seedorf kent. Met een glimlach antwoord Pieter, ja ik ken 
hem ook niet, maar ik vroeg toch alleen maar hoe het met hem ging? Ondanks onze 
mooie resultaten kwamen wij niet in aanmerking voor de titel “sportploeg van de 
provincie Flevoland”, maar we hadden nog wel een leuke avond. 
 
Ook de jeugd was in die tijd succesvol. Zowel bij de meiden als bij de jongens werd 
op hoog niveau gespeeld (kampioenschap landelijk B). Ook de jeugd wordt een keer 
senior en velen gingen studeren en anderen kregen werk elders in het land. Dit 
laatste is een terugkerend fenomeen en mede hierdoor zijn het aantal seniorleden uit 
“de eigen jeugdopleiding” zeer beperkt. Inmiddels groeit het aantal jeugdleden weer 
en speelt TTV Emmeloord met drie jeugdteams in de competitie.  
 
 
Het grote voordeel voor TTV Emmeloord is, dat zij beschikt over een eigen 
accommodatie. De laatste jaren is veel energie gestoken in het opknappen van de 
zaal. Het resultaat mag er dan ook wezen (met dank aan alle vrijwilligers!). 
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De klussers rusten even uit…… 
 
Als ik terugdenk aan die lange periode van wedstrijden spelen voor TTV Emmeloord 
herinner ik mij nog een memorabele wedstrijd. We hadden een uitwedstrijd tegen 
Assen en die werd op vrijdagavond gespeeld (in die tijd kon je ook nog op 
vrijdagavond 4e divisie spelen). Gerard Dijkland, afkomstig van destijds Flits Zwolle, 
speelde een paar seizoenen voor TTV Emmeloord. Gerard was op tijd vertrokken en 
in Emmeloord aangekomen, had Richard Stolwijk keurig een uitdraai gemaakt hoe 
wij naar Assen moesten rijden. Al pratend reden wij richting Assen en na een klein 
uurtje zagen wij de stad opdoemen. Althans een stad, de routebeschrijving had ons 
naar Groningen “gebracht” en het vervolg was dat wij nu de snelweg konden nemen 
richting Assen. We kwamen nog net op tijd voor onze wedstrijd bij de zaal en 
behaalden een kleine doch eervolle nederlaag (6-4). Gerard Dijkland had een beter 
idee voor de terugreis. Als we geen autosnelwegen zouden nemen, waren we 
wellicht veel sneller thuis. Na een half uurtje over bochtige binnenwegen (en 
vermoeid van de wedstrijd) zaten Richard en ik wat slaperig in de auto. Tot overmaat 
van ramp ging het sneeuwen en Gerard miste wellicht een afslag en om drie uur in 
de morgen kwamen wij bij Staphorst weer in de bewoonde wereld. Gerard was dicht 
bij huis, echter Richard en Johan moesten nog wel even naar Emmeloord worden 
gebracht. De aandachtige lezer heeft inmiddels begrepen dat wij een kleine 
wereldreis afgewerkt hadden. Dit laatste gold met name voor Gerard Dijkland. 
Gerard was begonnen in Zwolle (Overijssel). Daarna over de IJssel via Gelderland 
naar Flevoland. Na het oppikken van Richard en Johan door een stukje Friesland 
naar Groningen. Daarna opnieuw de autosnelweg naar Drenthe. Na de wedstrijd via 
Staphorst (Overijssel) weer terug naar Emmeloord (Flevoland). En tot slot via 
Gelderland weer terug naar huis. En wat bleek …… Gerard moest op 
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zaterdagmorgen om 9:00 uur aanwezig zijn bij TTV Zwolle voor het begeleiden van 7 
jeugdteams.  
 
Er zijn natuurlijk nog veel anekdotes te vertellen, misschien spreken wij elkaar op 31 
augustus of op een ander tijdstip. Ik hoop dat wij veel belangstellenden op ons  
jubileum mogen ontvangen. In dit kader wil ik alvast de jubileumcommissie 
bedanken, die met veel inzet en ijver een aantrekkelijk programma mogelijk heeft 
gemaakt, waarvoor dank! 
 
Johan 
 

 
Van de jubileumcommissie 
 
TTV Emmeloord bestaat al weer 40 jaar! Binnen een bestuursvergadering kwam 
deze verrassende mededeling naar voren. Daarop volgden de vragen: gaan we dit 
vieren en zo ja, wie gaat dat organiseren? Het antwoord was ja en al gauw was er 
een complete commissie uit de grond gestampt, bestaande uit Maurice Arnoldy, Jan 
Crielaard, Gilbert Eilander, Larissa Dam, Simone Lieftink en Michèle van der Lei.  

 
Op 2 april 2013 werden tijdens de eerste vergadering in de kantine van de Diggelslag 
de hoofdtaken verdeeld. De verantwoordelijke taak van voorzitter kwam bij Jan 
Crielaard terecht en onder zijn hoede kwamen we met onze commissie een flink 
aantal malen bijeen. Brainstormen over een datum, activiteiten, genodigden, etc. 
Genoeg om over na te denken en te organiseren. Iedereen nam een deel van de 
organisatie op zich en ook vanuit de club hebben veel mensen ons ondersteund. Dit 
alles resulteerde in deze (hopelijk fantastische) dag! 
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PROGRAMMA 
 
Opening voorzitter 13:30-14:30 uur 
Onze voorzitter Johan Lieftink opent deze feestelijke dag. De taart is verzorgd door 
het Servicepunt van Kwintes in Emmeloord, een organisatie die mensen met een 
psychische of sociale kwetsbaarheid ondersteunt bij wonen, werken, leren en 
recreëren. 
 
Clinic Anne Vlieg 14:30-15:30 uur 
Op pagina 8 van dit blad vindt u achtergrondinformatie over Anne Vlieg 
 
Dubbeltoernooi en andere activiteiten 16:00-18:00 uur   
Iedereen die er zin in heeft, kan meedoen aan het dubbeltoernooi. Voor oud-leden is 
dit misschien een mooi moment om weer eens een balletje te slaan. Daarnaast is er 
de mogelijkheid om actief te zijn in de sportkooi, bijv. door een balletje te trappen.  
Doe ook vooral mee aan de quiz, een leuke manier om je tafeltenniskennis te testen! 
Lever je antwoorden in bij Gilbert en wellicht kom jij als winnaar uit de bus! 
Tussendoor kunt u in de kantine foto’s bekijken van vroeger en nu. 
 
Koud buffet en soep 18:00-20:00 uur 
In de kantine staat een buffet klaar, waar iedereen lekker zijn bordje vol kan 
scheppen. In de partytent gaan we met zijn allen genieten van deze maaltijd. Met 
dank aan alle leden, die een gerecht mee hebben genomen voor het buffet. 
 
Dankwoord door de voorzitter 20:00 uur 
Natuurlijk eindigt deze dag ook met een woordje van onze voorzitter Johan, die ook 
de uitslag van de quiz bekend maakt. Omdat niet iedereen tegelijk weg gaat, vindt dit 
plaats voor het feest. Blijf vooral nog even! 
 
Feest met dj 20:30 uur 
DJ Rik achternaam verzorgt vanavond de muziek. Op pagina 9 van dit blad vindt u 
een interview met hem. 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kampioenen 2012, een mooi jaar!! 
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Over   Anne Vlieg 
 

Als speciale gast begroeten wij vanmiddag ook Anne Vlieg en daarom  aandacht 
voor hem in deze Nopspin. 
 
Zoals bij zoveel sporten kennen we ook binnen de tafeltenniswereld namen waarvan 
bijna iedere sporter wel eens heeft gehoord. Dat zijn dan mensen die lang meelopen 
in de sport en een behoorlijke staat van dienst hebben. Eén van hen is ongetwijfeld 
Anne Vlieg. In allerlei geledingen binnen de NTTB was en is de inmiddels 57 
jarige Anne actief. 
 
Als speler haalde hij ooit de eredivisie en met Han Gootzen werd hij in 1979  
dubbelspelkampioen van Nederland. In totaal speelde hij 58 interlandwedstrijden. 
Nu nog speelt hij op derde divisie-niveau bij Midstars uit Middelstum. 
 
Als trainer was Anne actief als jeugdtrainer bij de NTTB van jong Oranje en wat later 
schopte hij (sloeg, is in dit verband misschien een beter woord) het zelfs tot 
bondscoach van de Nederlandse tafeltennisvrouwen. Nu, coach van zijn eigen 
vereniging Midstars, maken zij 
gebruik van zijn ervaringen. 
 
Naast het nog zelf beoefenen van de sport, trekt hij nu ook door het land om clinics 
en/of trainingen te geven, waarbij zijn kennis en ervaring indruk maken op  
meer en minder ambitieuze tafeltennissers. Een goede observant kan door  hem 
nieuwe inzichten op technisch en tactisch gebied verwerven. Na afloop kijkt men 
steeds met voldoening en plezier terug op zijn aanpak. 
 
Tenslotte laten we Anne zelf aan het woord, zoals hij ooit werd geciteerd in  
dagblad Trouw:  “Ik heb gekozen voor een leven in het tafeltennis. Ik ben trainer 
en heb een winkeltje in tafeltennisspullen. Daar moet ik van leven. Want voor een 
ander vak heb ik niet geleerd”. 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gezelligheid tijdens een jeugdkamp! 
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Interview met Rik 
 
Hoelang zit je al op tafeltennis? 
 Nu 3 jaar. 
 
In welk team zit je? 
 Team 2 van de jeugd. 
 
Hoe ben je bij ‘DJ’ zijn gekomen?  

Dat komt eigenlijk door een vriend van me. Die had een mengpaneel en toen 
ik dat een keer heb geprobeerd, vond ik het zo leuk, dat ik er zelf ook één heb 
gekocht. Vanaf toen ben ik er  eigenlijk mee bezig geweest. 

 
Hoelang doe je dit al? 
 Vanaf het eind van de brugklas zo’n beetje, dus zeg maar 2,5 jaar. 
 
Wat vind je er zo leuk aan? 

Ik luister sowieso al heel veel muziek, dus dan wil je er vanzelf ook wat mee 
gaan doen. Ik heb eerst nog even keyboard gespeeld, maar dat was niet zo’n 
succes, dus toen ben ik hierbij uitgekomen. Wat er zo leuk aan is, is moeilijk te 
zeggen. 

 
Heb je nog andere hobby’s? 
 Chillen met vrienden en af en toe op de xbox gamen. 
 
Wat vind jij zo leuk aan TTV Emmeloord? 

Het is een redelijk kleine club en daardoor is de sfeer altijd erg goed. Dat is 
erg leuk. 

 
TTV Emmeloord bestaat 40 jaar, wat vind jij de leukste activiteit van de dag? 
 Het eindfeest natuurlijk! 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Lange tijd gesponsord door Fitacc, nu nog zoekend naar een sponsor! 
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Historie TTV   Emmeloord 
 
Terugkijkend naar het verleden van onze club, moeten we vaststellen dat er al langer 
dan veertig jaar in Emmeloord wordt getafeltennist. Het moet al rond 1970 zijn 
geweest, dat er liefhebbers bijeen kwamen om een balletje te slaan. Oud-voorzitter 
en tevens erelid Sietse Jager herinnert zich dat dat gebeurde in een ruimte van een 
fysiotherapeut aan de Lange Dreef en daarna in een kantine van kamp Emmeloord 2 
aan de Raamstraat. Zo’n kamp speelde een rol in het leven van de pioniers bij het 
ontstaan van de NOP. Voor het vervolg putten we uit de herinneringen van 
medeoprichter Jaap de Vries. Hij woonde van 1971 tot 1980 in Emmeloord en was 
de eerste secretaris. 
 
Medio 1971 is er iemand geweest, die een tafeltennisvereniging wilde oprichten. Hij 
kreeg een zestiental namen op papier, vond dat te weinig en schreef deze 
gegadigden een briefje dat er wel mogelijkheden in Marknesse waren. In arren 
moede zijn een aantal hiervan inderdaad naar Marknesse gegaan om te 
tafeltennissen. We hebben ons toen aangesloten bij de NTTB, maar waren niet 
welkom bij de afdeling Zwolle. Via de relaties met Friesland waren we daar wel 
welkom. Nadat was gebleken dat er uiteindelijk alleen maar Emmeloorders in 
Marknesse speelden, hebben we de club in 1973 naar Emmeloord verplaatst. Later 
zijn we alsnog in de afdeling Zwolle opgenomen. De voorzitter van toen, Tjitte 
Dijkstra, is december vorig jaar overleden. Ook de penningmeester van toen, Henk 
Deemoed, is  overleden zo heb ik vernomen. 
 
Terug in Emmeloord ging onze vereniging TTV Emmeloord heten en werd er 
gespeeld in een houten barak, die dienst deed als gymlokaal voor de HBS. Voor de 
jongeren onder ons: deze stond op de plek waar nu de leerlingen-fietsenstalling is 
van het Emelwerda College. Hierna is er nog een tijdje gespeeld in een gymzaal in 
de wijk Revelsant. Vervolgens huurde de vereniging onderdak in een bijzaal van de 
nieuwe Bosbadhal. Wegens een verbouwing werden wij omstreeks 1994 tijdelijk 
ondergebracht in de gymzaal in de Van Diggelenstraat. Toen bleek dat de gemeente 
wel van het gebouw af wilde, hebben we het in 1995 gekocht voor ca. 35.000 gulden. 
Dat betekent bijvoorbeeld  dat we er ’s avonds niet meer te vroeg door een 
beheerder kunnen worden uitgezet, maar ook dat we samen het gebouw dienen te 
onderhouden.  
 
Vermeldenswaardig nog is, dat Douwe Koolhof en Willem Paulusma, zo ongeveer 
vanaf het begin bij onze club betrokken zijn en tot op heden nog plezier beleven 
aan het tafeltennisspel. 
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De aankoop van de Diggelslag 
 
In het kader van de viering van het 40-jarig bestaan van TTV Emmeloord is mij 
gevraagd om een stukje te schrijven over de aankoop van onze huidige gebouw in 
de Van Diggelenstraat, waaraan we de naam De Diggelslag hebben gegeven. Hierbij 
een poging van mij om uit mijn herinnering en uit de beperkte documentatie die ik 
heb, de aankoop en ingebruikname van de Diggelslag te reconstrueren. 
 
In het begin van zijn bestaan heeft de TTV, wat betreft locatie, gezworven door 
Emmeloord. Er is gespeeld in gymzalen (o.a. bij De Keerkring), in de Prins 
WillemAlexanderhal en er is zelfs gespeeld in Marknesse, maar aan het eind van de 
jaren 70 is de vaste speelplaats, de kleine zaal in de Bosbadhal geworden (de 
Bosbadhal was toen nieuw). Deze zaal konden we voor een aantal periodes per 
week van de gemeente huren. Van deze zaal heeft de TTV een behoorlijk aantal 
jaren gebruik gemaakt. Maar begin jaren 90 kwam hierin verandering. 
 
Het huren van de kleine zaal is een tijd lang prima gegaan, maar in het seizoen 
92/93 ontstond er wat wrijving tussen ons en de gemeente. Enerzijds groeide de TTV 
wat (we hadden 4 jeugdteams in die tijd), waardoor we de zaal wat vaker nodig 
hadden. Anderzijds gebeurde het soms dat de gemeente ons kwam vertellen dat op 
een bepaalde datum de huur niet door kon gaan, omdat iemand anders de zaal 
toegewezen kreeg. Hierover zijn een aantal goede gesprekken met de gemeente 
gevoerd, die direct nergens toe geleid hebben. Wel is hier, voor zover ik weet, voor 
de eerste keer het balletje van een eigen accommodatie opgeworpen. 
 
In het seizoen 93/94 hebben we uit geruchten vernomen, dat het Bosbad verbouwd 
ging worden en dat de gemeente van plan was om in de verbouwingsperiode “onze 
zaal” in de Bosbadhal te gaan gebruiken als barruimte. Toen kregen we zoals elk 
jaar het invulformulier voor de reserveringen van het volgende seizoen. Tot onze 
verbazing bleek dit een formulier voor de gymzaal in de Van Diggelenstraat te zijn. 
We hebben toen dit formulier ingevuld en met een begeleidende brief, waarin we een 
aantal voorwaarden stelden voor deze huur, weer ingeleverd bij de gemeente. Om 
een lang verhaal kort te maken: uit deze “aanval” is voortgekomen dat aan onze 
wensen werd voldaan, waaronder het op kosten van de gemeente aanbrengen van 
verbeterde verlichting (vandaar dat we nu nog 2 onafhankelijke verlichtingen in de 
zaal hebben). Op basis hiervan hebben we voor de periode 94/95 de zaal in de Van 
Diggelenstraat gehuurd. Ook hebben we toen we de zaal inspecteerden met een 
gemeenteambtenaar voor de huurperiode, de mogelijkheid van kopen van de 
gymzaal aan de orde gesteld, waarop de gemeenteambtenaar waarmee we in 
gesprek waren zich liet ontvallen, dat we de zaal voor fl 1,- konden kopen. Dit was zo 
maar een grappige losse opmerking, maar gaf toch aan dat er mogelijkheden waren 
voor aankoop. 
 
Het bestuur heeft toen besloten om werk te gaan maken van de koop en de 
mogelijkheden van koop serieus te onderzoeken: 

- Hoe kom je aan geld,  
- Wat zijn de consequenties voor de vereniging (en voor de bestuursleden) van 

koop, 
- Ervaringen van andere verenigingen bij koop, 
- Wat zouden de leden van de TTV van de koop en dus zelf beheer van de zaal 

vinden, 
- Enz. 
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Het grootste probleem was natuurlijk: hoe komen we aan voldoende geld? Terwijl we 
nog niet wisten hoeveel we zouden moeten betalen. Er zijn dan ook tientallen 
begrotingen gemaakt om te bepalen hoeveel geld we zouden kunnen lenen en er is 
gesproken met banken, mogelijke sponsoren en de NTTB om na te gaan, wat we 
zouden kunnen lenen. 
 
De periode waarin wij al deze dingen aan het uitzoeken waren en via gesprekken 
met de gemeente erachter moesten zien te komen of en tegen wat voor voorwaarden 
we het gebouw in de Van Diggelenstraat konden kopen, was een zeer hectische 
periode en wat wie wanneer op dit gebied heeft gedaan, is niet meer te achterhalen 
voor mij. Hieronder geef ik daarom alleen maar de hoofdlijnen. 
 
Aan het begin van de onderhandelingen vroeg de gemeente fl 84000 voor het 
gebouw terwijl TTV Emmeloord niet over spaargeld beschikte. Dit gat was een beetje 
te groot, maar de gemeente was bereid te zakken mits de TTV een redelijk bedrag 
wilde betalen. Redelijk was nog nauwelijks gedefinieerd hier. Tijdens navraag bij 
leningverstrekkers, bleken we fl 10000 te kunnen lenen voor 5 jaar tegen een lage 
rente bij de NTTB. De Rabobank was bereid ons een hypotheek te verstrekken op 
basis van onze (wat optimistische) begroting. Deze hypotheek bestond uit twee 
delen: 

- Fl 10000 rood staan op onze rekening  
- Fl 18000 als een lineaire 20 jarige hypotheek 

Hiermee kregen we een bedrag van fl 38000 beschikbaar voor het gebouw. Met deze 
financiële gegevens zijn we verder gaan praten met de gemeente en zij waren bereid 
op basis hiervan een voorstel te doen. Nu betekent het kopen van een gebouw, dat 
er naast de prijs van het gebouw ook nogal wat kosten moeten worden gemaakt. Na 
uitgebreide onderhandelingen zijn we toen met de gemeente een prijs van fl 25000 
overeengekomen en alle kosten werden betaald door de TTV (het zogenaamde 
kosten koper). 
De volgende fase was het wachten op goedkeuring van het verkoopvoorstel door de 
gemeenteraad, op de vergadering van 29 augustus 1995. Dat leverde het volgende 
op: 
 
De raad van de gemeente Noordoostpolder, 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 21 augustus 1995, no 
17804-1; 
gelet op artikel 147 van de Gemeentewet; 

B E S L U I T 
Aan de Tafeltennisvereniging Emmeloord in eigendom over te dragen het 
gymnastieklokaal aan de Van Diggelenstraat 11 te Emmeloord zonder onderliggende 
grond, en derhalve tegelijkertijd het recht van opstal te verlenen op een gedeelte van 
circa 362 m2 van het perceel grond kadastraal bekend gemeente Noordoostpolder, 
sectie AZ. No 541 (gedeeltelijk), ten behoeve van het gymnastieklokaal zoals dit 
perceelgedeelte op de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte 
tekening gearceerd is aangegeven, één en ander onder de volgende bijzondere 
voorwaarden en bepalingen: 

2. De koopsom bedraagt fl 25000 (zegge vijfentwintigduizend gulden) welk 
bedrag door de koper op de dag van de juridische levering dient te zijn 
overgedragen. 

3. De kosten van overdracht en levering, waaronder mede begrepen eventuele 
verschuldigde belasting en notariskosten zijn voor rekening van de koper. 

4. De verkoper zal het verkochte vrij van huur, en van andere rechten op gebruik 
leveren. 
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Zo gaat dit verder tot aan punt 22. 
Hierna volgde nog de gang naar de notaris voor hypotheek- en opstalakten en de 
betalingen, en toen was het gebouw aan de Van Diggelenstraat 11 van ons. 
 
De verzekering: De Diggelslag moest als ons eigendom verzekerd worden. We 
kregen in eerste instantie een offerte op basis van herbouwwaarde. We schrokken 
van de verzekeringspremie (was zo hoog dat dit nooit door ons clubje was op te 
brengen). Wat bleek, de herbouwwaarde met gebruikmaking van exact dezelfde 
materialen zou uitkomen op een bedrag groot circa 1.000.000,-- gulden. 
We hebben toen een bedrag verzekerd waarvoor wij een alternatieve zaal zouden 
kunnen laten bouwen / konden aankopen. De daarbij behorende premie was 
aanzienlijk lager 
 
Nog drie laatste opmerkingen: 

- Over één jaar vanaf nu, is de hypotheek afbetaald. 
- Om de begroting in de eerste jaren "mogelijk te maken" is door trainers 

afgezien van een honorarium gedurende een aantal seizoenen. 
- Drie jaar later, toen het gebouw klaar was inclusief bar, bij ons 25 jarig 

bestaan, is de Diggelslag officieel geopend door de wethouder  
- De naam Diggelslag is het resultaat van een prijsvraag uitgeschreven onder 

de leden, en gewonnen door Jasper Arnoldy. 
 

Gerard Hameetman 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naast het bekende Poldertoernooi is er ook een aantal keer het mindervaliden 
toernooi gehouden in de Bosbadhal. 
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Toevallig is Hans Vlig jarig op deze  
jubileumdag, dus feliciteer hem 

vooral! 
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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 februari 2013 Junior t/m 17 jaar Senior 

Geen training  € 30,00 Per kwartaal 

Met training € 26,00 € 40,00 

Geen training  € 59,00 Per half jaar 

Met training € 51,00 € 79,00 

Geen training  € 116,00 Per jaar 

Met training € 100,00 € 156,00 

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

n.v.t. € 50,00 

Speciaal lidmaatschap per jaar 
Alleen met toestemming bestuur 

€ 55,00 € 55,00 

 
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 0527-
697434) 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 
de Blocq van Kuffelerlaan 4 
8302 BK Emmeloord 
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