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www.ttvemmeloord.nl

                                  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 Beekman 
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 Beekman 

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 
 

0527-611551 
 
 

Lief- en leedcommissie Frederike Spaa 
Michèle Beekman 

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 voorzitter , 
 
Zondagmorgen 14 december zit ik achter mijn laptop en heb juist het verslag van het 
Poldertoernooi uitgewerkt (ten behoeve van de krant). Een prima verlopen toernooi 
met ook succes voor spelers van onze vereniging. 
Met dank aan Gerard Hameetman die al jarenlang de hoofdorganisator is van het 
Poldertoernooi. Het is toch elk jaar weer een hele klus om de hele organisatie van 
het toernooi in goede banen te leiden. Dan hebben wij het niet alleen over 
bijvoorbeeld alle benodigde wedstrijdschema’s die op, traditiegetrouw de tweede 
zaterdag van december, worden afgewerkt. Ook de voorbereiding vergt de nodige 
tijd en aandacht, derhalve bij deze nogmaals de complimenten voor al het werk van 
Gerard. 
Natuurlijk ook met dank aan Popke van Scheltinga die tevens de nodige 
organisatorische zaken voor zijn rekening heeft genomen.  
Nu Sinterklaas alweer lang naar Spanje is vertrokken en weer richting oud en nieuw 
gaan kunnen we terugkijken op een goed seizoen. Zowel het eerste als het vierde 
team werden kampioen in de najaar competitie. 
Het eerste team krijgt versterking van Patrick van Dijk en zal zich moeten proberen te 
handhaven in de promotieklasse, wat wellicht niet eenvoudig zal worden.  
 
Ondertussen is het bestuur bezig om de diverse takenlijst formulieren te 
inventariseren, c.q. te verwerken. Mocht u onverhoopt nog niet het formulier hebben 
ingeleverd, dan bij deze alsnog het verzoek om dit per omgaande te doen. 
Traditie getrouw worden nog de diverse activiteiten georganiseerd (o.a. oliebollen 
toernooi en de snooker clinic). Voor meer informatie zie elders in dit clubblad. 
 
Rest mij jullie allen goede feestdagen te wensen en een gezond 2015. 
Johan. 
 
 
 
Johan Lieftink 
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Recreanten toernooi in Dalfsen 26 nov 2014 
 
Na een rit van drie kwartier werden we in Dalfsen om 9:00 uur ‘s morgens vriendelijk 
ontvangen door wedstrijdleidster Alie Ekkelenkamp en barman Kees Brandwacht. Na 
de koffie met cake gingen we inspelen met 36 mensen op 7 tafels. Er waren 
ongeveer even veel dames als heren, ongeveer 15 gastspelers kwamen uit Zwolle, 
Ens en Emmeloord. De gemiddelde leeftijd was naar schatting ruim 60 jaar.  
De thuisspelers waren goed herkenbaar door hun Jumbo-shirt, ook gedragen door 
niet-competitiespelers. 
Van 9:45 tot 12:15 uur speelde ieder in één van de zes op sterkte ingedeeld poules  
vijf partijen van maximaal drie games. Leukste moment was de snoekduik van Ton 
Kneyber naar een moeilijke bal. Ton is een paar klassen beter dan de rest, speelde 
daarom zo veel mogelijk zonder effect, maar wilde wel inzet tonen. Hij herhaalde de 
duik voor het geschrokken publiek en kreeg een applausje.  In de sterkste groep 
werd Nienke Majoor winnares. 
Tijdens de lunch met heerlijke groente- of erwtensoep van mevrouw  Greet 
Brandwacht ondertekende iedereen drie beterschapkaarten voor trouwe deelnemers 
die door ziekte waren verhinderd. Dit tekent de familieachtige sfeer van het toernooi. 
Van 13:00 tot 14:15 uur speelden we vier keer een dubbelpartijtje van één game tot 
21 in wisselende opstelling, door loting bepaald. Daarna was de zeer uitgebreide 
prijsuitreiking. De lange stamtafel was te klein voor alle prijzen, die deels door leden 
zelf waren ingebracht (soms zelfgemaakt) en voor een deel door Jumbo gegeven. 
Ieder kon een prijs kiezen in een volgorde die jaarlijks verschilt en slechts voor een 
klein beetje bepaald wordt door wedstrijdresultaten. 
Zo vertrokken we tegen 15:00 uur, een beetje moe maar zeer voldaan en dankbaar 
voor de gezellige dag.  

 zie ook: http://www.dtv84.nl/nieuws/familiesfeer-op-snerttoernooi/ 

 
 
Pim Ros van TTV Emmeloord 
                                                                       

 
                       Pim Ros                                                     Rutger ter Haar (Rechts) 
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Robin Lieftink wint Poldertoernooi 
 
Op de tweede zaterdag van december organiseert tafeltennisvereniging Emmeloord 
traditiegetrouw het Poldertoernooi. De 41e editie alweer, aldus hoofdorganisator 
Gerard Hameetman, die terug kan kijken op wederom een geslaagd toernooi. Met 
deelnemers uit Made,  Enschede, Dokkum en Rotterdam werden circa 575 
wedstrijden gespeeld, waarbij de toernooiwinst dit jaar naar Robin Lieftink van 
tafeltennisvereniging Emmeloord ging. 
 

 
 
In de hoogste klasse van het Poldertoernooi (D klasse) won Robin Lieftink goud door 
met 3-1 in sets te winnen van Michel Bols van Reflex 65. De overwinning kwam niet 
zonder slag of stoot tot stand. In de poulefase ging het bijna mis, op onderling 
resultaat plaatste Robin Lieftink zich voor de vervolgronden, daarna kwam Lieftink in 
zijn ritme. In de halve finale speelde Lieftink onbevangen en ook in de rally was hij de 
meerdere van Bert Kwint van ZTTC (3-1 winst) . In de finale moest Lieftink het 
opnemen tegen Michel Bols van Reflex 65. Bols had in de andere halve finale 
enigszins verrassend met 3-2 gewonnen van Richard Roossien van Midstars 
(Groningen). 
 
In de finale speelde Robin Lieftink zijn beste wedstrijd van het toernooi. “Ik kon nu 
goed mijn backhandspin in stelling brengen en daarmee scoorde ik juist op de 
belangrijke momenten”, aldus Robin Lieftink. Tegenstander Bols kon de aanval van 
Lieftink niet voldoende ontregelen en Lieftink won met 3-1 het goud. 
In de F klasse behaalde Steven IJkema (ttv. Emmeloord) een derde prijs. “Ik won al 
mijn wedstrijden zonder set verlies. Juist in de halve finale verloor ik onnodig van 
Harry Schadlich van Ready Leeuwarden. Hij is een verdedigende speler en ik was te 
gehaast in mijn spel. Ik ben dan ook niet tevreden met mijn derde plek”,  
aldus Steven IJkema. 
Feras Wadih (ook ttv. Emmeloord) won in de G klasse een keurige derde plek. In de 
poulefase bleef hij zes keer op rij ongeslagen. Vooral mijn forehandspin zat er goed 
op en daarmee scoorde ik toch de meeste punten. In de kwartfinale won Feras 
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Wadih van clubgenote Els de Gans die met 3-1 werd teruggewezen.   
In de halve finale verloor Feras Wadih  met gering verschil van Jan Braat van SVE. 
Feras Wadih eindigde daarmee op de derde plaats. 
 
Dubbels 
In de ochtend werden de dubbelwedstrijden afgewerkt met ook succes voor ttv. 
Emmeloord. In de F klasse een sterk optreden van Michel Schwarte en Lukas 
Koffeman. Michel Schwarte wist de aanval van de opponenten te ontregelen 
waardoor dubbelpartner Lukas Koffeman met de forehandaanval kon scoren. 
“Jammer dat we net de beslissende vijfde set in de finale niet konden winnen”, aldus 
Michel Schwarte. Lukas Koffeman en Michel Schwarte behaalden een keurige 
tweede plaats.  
 
 
Uitslagen singels: 
 
D klasse 
1  Robin Lieftink  TTV Emmeloord 
2  M. Bols  Reflex 65 
3. R. Roossien Midstars en B. Kwint ZTTC 
 
E klasse 
1 Oeds Willem Miedema  Buitenpost 
2 J. Brouwer Buitenpost 
3. Mulderij Reflex 65 en P. Corse Die Meede (Made) 
 
F klasse 
1 M. Kooistra Dokkum 
2 Harry Schadlich Ready Leeuwarden 
3. Steven IJkema  Emmeloord en Cedric Oliva   
 
G klasse 
1.  Jan Braat  SVE 
2. F. Schuurman  SVE 
3. Mirte Hoorndijk en Feras Wadih Emmeloord 
 

H klasse 
1. T. Nicolai  Dokkum 
2. Eduard Hop Lemmer 
3. Marielle Swarte Ready Leeuwarden en J. van Steenoven Scyedam.   

 
Uitslagen dubbel: 
 
D klasse: 
1e Andre Folmer (Dokkum) en Klaas de Jong (Dokkum) 
2e Bert Kwint (ZTTC) en Bennie Klein Teeselink (Gorssel) 
 
E klasse: 
1e  Roel Bakker (Zeta) en Geert Jan Moerland (Zeta) 
2e  Bennert Jongsma (Buitenpost) en Oeds Willem Miedema (Buitenpost) 



 

 -8- 

F klasse: 
1e  Martijn Kooistra (Dokkum) en D. Nicolai (Dokkum) 
2e  Lucas Koffeman (Emmeloord) en Michel Schwarte (Emmeloord) 
 
G/H klasse: 
1e  Simon Riemersma (Dokkum) en Simon Klijnstra (Dokkum) 
2e  Jan Braat (SVE) en Folkert Schuurman  (SVE) 
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Snooker clinic voor TTV-ers 31 januari 2015 14:00-17:00 
 
De activiteiten commissie heeft een uitwisseling geregeld met Snooker club De 
Meent in Lelystad. De snookeraars zijn al bij ons geweest, en nu is het dus jullie 
beurt om te laten zien hoeveel talent je hebt voor snooker. 
Je hebt geen eigen keu nodig, want deze zijn te leen op de club. Zaalschoenen zijn 
niet nodig en sportkleding ook niet. We proberen zo veel mogelijk te carpoolen en 
vertrekken om 13:15 uur vanaf de tafeltennis zaal. 
Deze activiteit is voor jeugd en senioren. Partners mogen ook mee. 
Kosten: € 7,50 per persoon. 
Inschrijven kan op de lijst in de zaal, of door een e-mail te sturen naar Frederike 
Spaa: j.spaa@online.nl  
 
 

 
Dit is Jan Agterberg, hij geeft de clinic. 
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 Aanmelden lidmaatschap 
 
Een aanmeldingsformulier is verkrijgbaar bij één va n de trainers:   
Johan Lieftink, Jacques Spaa, Pim Ros, Michèle Beekman. 
 
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 zijn Richard Stolwijk 0527-
697434) en 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: 
Richard Stolwijk 
de Blocq van Kuffelerlaan 4 
8302 BK Emmeloord 
 



 

 -12- 

 


