
    

 
   

1 

 
De NOPSPIN 

 

 
 
 
 
 
 

Officieel clubblad van de  
TTV Emmeloord 

Mei 2013 



     

 
   

2 

 
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 
 
 
Hallo allemaal! 
 
Hier al weer de laatste Nopspin voor de 
zomer. Een vol clubblad met leuke artikelen, 
ook over aanstaande activiteiten. Veel 
leesplezier en alvast een fijne zomerperiode 
toegewenst! 
 
Groeten, 
 
Bert en Michèle 
 
ps. graag de kopij voor de jubileumeditie van 
de Nopspin inleveren voor 20 augustus!  

 
Verjaardagen  
 
Joas  Sterk 11-5 

Johan  Berghorst 19-5 

Michel  Schrijer 23-6 

Freek van de Kamp 30-6 

Theo  Mulder 2-7 

Elske  Spaa 10-7 

Elvis  Nieuwland 12-7 

Henk  Mulder 9-8 

Jacques  Spaa 11-8 

Willem  Paulusma 15-8 

Lukas  Koffeman 19-8 
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Van de voorzitter 
 
Het afgelopen seizoen is voorbij gevlogen. Voor TTV Emmeloord wisselend succes. Het 
eerste heren team en het tweede jeugdteam werden overtuigend kampioen. Helaas kon 
team 2 de net verworven plek in de derde klasse niet handhaven (op onderling resultaat 
gedegradeerd). 
 
Dit jaar toch is voor TTV Emmeloord een speciaal jaar, aangezien de vereniging haar 40 
jarig bestaan viert. Op 31 augustus zal aan dit heugelijk feit exta aandacht worden besteed 
(zie ook de aankondiging in dit clubblad). 
 
De trainingen zullen tot de datum van de clubkampioenschappen (8 juni a.s.) doorlopen. 
Na deze periode blijft de zaal open op dinsdag vanaf 20:00 uur en op zaterdagmiddag van 
14:00 uur tot 18:00 uur. Op voormelde tijdstippen kunnen zowel jeugd als senioren vrij 
spelen. 
 
De seizoensafsluiting zal direct plaatsvinden na de clubkampioenschappen. In dit clubblad 
leest u meer over de invulling van het avondprogramma. 
 
Tot slot nog even aandacht voor de dameskleedkamer. Hoewel de werkzaamheden nog 
niet zijn afgerond, zijn de nieuwe kleuren (gebroken wit en roze) duidelijk zichtbaar. De 
kledingbanken moeten nog geverfd worden en voor “de dames” dient nog een nieuwe 
spiegel te worden aangeschaft. Het heeft de nodige tijd gekost, maar ik ga er vanuit dat 
binnenkort de laatste werkzaamheden zullen worden afgerond en dat de dames content 
zullen zijn met de “vernieuwde” kleedkamer. 
 
Ik wens iedereen nog veel plezier met de trainingen en het vrij spelen. We zien elkaar in 
ieder geval (naar ik aanneem) op de 
clubkampioenschappen / feestavond op 8 juni a.s. Voor 
de periode daarna wens ik u allen een goede vakantie! 
 
Johan 
 
Ps. C1000 Greidanus is COOP Greidanus geworden, 
gelukkig kunnen wij nog gewoon onze kassabonnen daar 
laten afstempelen om zo wat te verdienen voor onze 
vereniging! 
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                              Onze vereniging 40 jaar !!!! 
 
   
Iemand binnen onze vereniging met enig historisch besef stelde vast dat het  
dit jaar  veertig jaar geleden is dat onze vereniging officieel werd aangemeld bij de NTTB 
als tafeltennisvereniging  TTV Emmeloord. 
 
Omdat het bestuur dit niet ongemerkt voorbij wilde laten gaan, werd onder leiding van 
bestuurslid Michèle een jubileumcommissie samengesteld om een feestdag voor te 
bereiden. Deze commissie (cie) bestaat verder uit de leden Larissa D., Simone L., Gilbert 
E., Maurice A., en Jan C.                                                                                               
 
Inmiddels zijn wij als cie twee maal bijeen geweest en is als datum voor zaterdag 31 
augustus a.s. gekozen. Wij hebben uitgebreid gebrainstormd met als uitgangspunt dat de 
invulling van de dag in het teken 
moet staan van viering, 
geschiedenis, ontmoeting en 
natuurlijk ook tafeltennis. Om dit 
alles te kunnen realiseren hebben wij 
een voorlopig programma gemaakt. 
 
Wij hebben taken verdeeld om 
onderdelen te organiseren, maar wij 
beseffen dat nog niet alles vast kan 
staan vanwege bemensing of 
financiële redenen. In ieder geval 
gaan we aan de slag, maar zoals te 
begrijpen kunnen we niet alles alleen 
op onze schouders nemen. We 
zullen daarom in de komende 
maanden ongetwijfeld een beroep 
doen op medeleden en we hopen 
hierbij op een welwillende instelling. 
 
Om maar meteen met de deur in 
huis te vallen:   
O.a. zijn wij op zoek naar foto’s die 
in de loop der jaren zijn gemaakt van 
tafeltennisgebeurtenissen. Als je die hebt, mag/kun je die in een enveloppe, 
voorzien van naam, inleveren bij één van de commissieleden. Ook zouden we het leuk 
vinden om leuke anekdotes of andere herinneringen in korte verhaalvorm van leden te 
ontvangen. Dat kan bij voorkeur via de mail. 
  
We gaan er van uit dat bovenstaande voorlopig even genoeg informatie geeft 
en verder rekenen wij als cie graag op ieders enthousiaste medewerking. 
 
Met vriendelijke groet,  
namens de cie, 
Jan C. 
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Zaterdag 8  juni 
 
Zoals elk jaar wordt ons seizoen bij TTV Emmeloord afgesloten met de 
clubkampioenschappen en een gezamenlijke activiteit. Nog eenmaal mag je beste slagen 
naar boven halen om de titel bij de jeugd of de senioren te veroveren.  
 
Bij voldoende deelname hopen we zowel bij de jeugd als bij de senioren in twee 
verschillende klassen te spelen, zodat een ieder op zijn eigen niveau om de prijzen kan 
strijden.  
 
De kosten voor senioren bedragen € 3,00. Voor de jeugd is dat € 2,00. Opgeven kan door 
je naam op de deelnemerslijst in te vullen in de zaal.  
 
De jeugd speelt zaterdag 8 juni om 10.00 uur ’s ochtends. De senioren beginnen om 14.00 
uur. Tot dan! 

 
 
 

 
 
 
Op 8 juni, rond 19:00 uur, organiseren we de jaarlijkse barbecue voor leden en partners. 
Wij zorgen dan voor lekker vlees, stokbrood, salade en niet te vergeten: de sausjes. Jullie 
zorgen voor de gezelligheid en dan maken we er met zijn allen een leuke jaarafsluiting 
van. 
 
De kosten voor senioren zijn 10 euro. Jeugdleden 
betalen 6 euro even als de vegetariërs. Opgeven kan 
via de intekenlijst in de zaal, of door een e-mail te 
sturen naar Frederike Spaa:       j.spaa@online.nl  
Vergeet niet te vermelden hoeveel senioren en kinderen 
je op wilt geven en natuurlijk of  er vegetariërs bij zijn. 
 
We hopen dat jullie na de clubkampioenschappen 
allemaal gezellig blijven hangen. Tot 8 juni!  
 
De activiteitencommissie: Frederike, Gilbert en Elske 
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NK tafeltennis 2013 
 
 
NK Tafeltennis 2 maart 2013 
We gingen zaterdag 2 maart met Wendy, Larissa, 
Evelyn, Simone, Michel, Brian, Harld, Joas en 
natuurlijk Eddie naar het NK tafeltennis in Zwolle!  
Eddie en Harld’s vader reden heen. ’s Ochtends om 
kwart voor 10 vertrokken we vanuit Emmeloord. 
Eerst waren de mix-dubbel wedstrijden te zien en 
ondertussen begonnen ook de enkelwedstrijden.  
Nicky Zetsen, Martijn de Vries, natuurlijk Li Jiao en 
allemaal andere bekenden hebben we zien spelen. 
Heel leuk om te zien en natuurlijk heel leerzaam! 
Om één uur begon er ook nog een i-pong toernooi; 
op kleine tafeltjes. We zaten allemaal in een andere 
poule, maar kwamen niet echt verder, het waren wel 
hele kleine tafeltjes ;)  
Daarna hebben we met z’n allen wat gegeten en 
toen weer bij de wedstrijden gekeken. Aan het eind 
van de middag was de mix-dubbel finale, met de winnaars: Michel de Boer en Ana 
Gorgorita.  Het was een hele mooie sporthal en er was veel te zien. Om half zes gingen 
we weer naar huis en enkelen van ons hebben nog een mooi tafelttennishirtje gekocht. 
Kortom: een leuke en leerzame dag!  
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Bovenstaande foto’s zijn gemaakt door Eduard Hop en kun je ook op onze website zien. 
 

 
Schoonmaak 
 
De schoonmaak van de zaal loopt goed, maar er zijn toch nog wat aandachtspunten: 
> Afvinken als de toiletten zijn schoongemaakt [ lijst hangt in de schoonmaakkast ] 
dan weet Eddie dat het gebeurd is . 
> De schoonmaakkast weer achter laten zoals je het aangetroffen hebt. Alles dus weer 
terug zetten/hangen waar het hoort. 
> De grote stoffer, die gebruikt wordt voor de vloer in de zaal, buiten met een harde borstel 
afborstelen en weer schoon in de kast ophangen. 
> De emmers even uitspoelen en schoon in de kast terug zetten. 
> Doekjes, dweilen, moppen, die gebruikt zijn voor de schoonmaak in de rode emmer 
dumpen, dan neemt Eddie ze mee om ze uit te wassen.  
 
SUCCES! 
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Het 2e jeugdteam werd kampioen in de 4e klasse!  
Van links naar rechts, achterste rij Rik en Brian, voorste rij Harld en Michel. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Team 1 werd kampioen in de 2e klasse. 
Van links naar rechts: Richard, Michèle, Johan, Eddie. 
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Spinterview 
 
Op zo’n relatief kleine club als TTV Emmeloord kennen de meeste mensen elkaar 
wel. Maar weet je dit al van je tafeltennismaatjes? Spinterview is een terugkerende 
rubriek waarin elke keer aan een ander lid van de TTV leuke vragen worden gesteld. 
Pim wil graag dat Theo Mulder bevraagd wordt, dus die is de volgende in de rij! Lees 
verder:) 
 
De winter duurt lang, de lente wil nog maar niet komen. Hoe vermaak jij je? 
Net als bij een ‘korte’ winter. Iets meer in huis bezig zijn, maar ook tuinwerk, 
wandelen en fietsen. Deze winter ook druk geweest met de verschijning van 
mijn tweede boek. 
 
Hoe oud ben je? 
69 per 2 juli a.s. 
 
Sinds wanneer ben je lid? 
25-01-2007 
 
Wat kenmerkt jou als tafeltennisser? En wat als persoon? 
Fanatiek met een volgens enkelen vreemde backhand-/forehandsmash. Het is 
geen sport waarin ik uitblink. Andere sporten met een grotere bal liggen mij 
beter. Als persoon praktisch en preventief werkend. Heb een sterk 
rechtvaardigheidsgevoel. 
 
Wat maakt TTV Emmeloord zo’n leuke club? En hoe zou dat nog beter kunnen 
worden? 
Voor mij beperkt tafeltennis zich tot de donderdagmiddag en ik heb verder dan 
ook geen wensen. Ik vind het knap dat een beperkt aantal mensen de 
vereniging draaiende kan houden. 
 
Welke hobby’s heb je buiten het tafeltennissen om? 
Heb in het verleden vele sporten beoefend en in die verenigingen verschillende 
functies bekleed, zoals bestuurslid, trainer, scheidsrechter en jeugdleider. Na 
50 jaar tijd voor iets anders, bijvoorbeeld meer aandacht besteden aan vrouw, 
huis, tuin, wandelen, fietsen en het schrijven van verhalen. 
 
Heb je een droom? Iets wat je echt ooit nog eens wilt doen? 
Kort antwoord: niet echt. 
 
Heb je een levensmotto? Of anders een wijze raad? 
Zo gij niet wilt dat u geschiedt…………….Doe maar gewoon………….. 
 
Waar erger jij je aan in de wereld? 
Dat was heel veel, maar eens komt het besef dat je er als eenling niet erg veel 
aan kunt doen. 
 
Ter afsluiting nog een aantal keuzes, kies steeds één van de twee, wat er het eerst in 
je opkomt. 
 
 
Denken of doen?  
Eerst denken maar dan toch ook wel doen. 
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Lezen of schrijven?  Eerst schrijven en dan overlezen. 
 

En dan de vraag van Pim voor Theo: Hoe gaat het met de verkoop van je boeken? 
Slecht, kan zeker beter. Als Pim dit als promotie heeft bedoelt, kan ik hier 
melden, dat mijn boeken te koop zijn bij uitgever Boekscout en Boekhandel 
Marsman, Lange Nering, Emmeloord.  
 
Om daarop in te haken: wat voor boeken schrijf je en wat is jouw ambitie hierin? 
Het zijn spannende gefantaseerde verhalen, twee per boek,  van uiteenlopende 
aard. Mijn eerste boek, getiteld ‘Het droomarrest’ en ‘Moord op het centre 
court’,  beschrijft resp. de dood van een jongen tijdens een voetbalwedstrijd en 
het dagboek van een toptennisser. Het tweede boek, verschenen in januari j.l., 
is getiteld ‘Jonge verzetshelden’ en ‘Van krom naar recht’. Het eerste verhaalt 
de belevenissen van drie jongens in het verzet tijdens de oorlog. Het tweede 
gaat over de daden van een aantal jonge Amsterdamse crimineeltjes. Ambitie: 
hobby. 
 
Wie wil je dat de volgende keer geïnterviewd wordt? 
Jan Crielaard 
 
En wat zou je hem/haar willen vragen? 
Hoe bevalt het met pensioen te zijn? 
 
Bedankt!  

 
De lotgevallen van het schort 
 
Het voornaamste gebruik van opoes schort was om haar japon te beschermen. Dit 
omdat ze er niet zoveel had. Maar ook omdat een schort wassen gemakkelijker was 
dan een japon. Ze gebruikte het schort ook als pannenlappen om de pan van het 
vuur te nemen. Of uit de hete oven. En als de kinderen een vieze neus hadden of de 
tranen af te vegen. Het schort diende ook als eierendrager. In haar schort kon ze 
veel meenemen. Als visite zich aankondigde verstopten de kleine kinderen zich 
erachter. Moe was de veilige basis. Maar als opoe zich in het zweet werkte boven de 
warme kachel met koken veegde ze de zweetdruppels af. Het schort werd overal 
voor gebruikt. Zelfs het hout voor de kachel weer ermee binnengebracht. Moest ze 
groente uit de tuin hebben; geen nood, haar schort bracht de oplossing. De 
aardappelschillen werden eveneens in haar schort gefrommeld. Als de herfst haar 
intrede deed, raapte ze de afgevallen appels er in op. Bij plotselinge visite werd er in 
allerijl de stof mee afgewist van de kastjes. Secondewerk was het, maar alles glom 
weer. Als het eten op tafel stond, liep ze naar buiten en zwaaide dat ze moesten 
eten. Misschien zal het nooit weer voorkomen dat iemand zoiets uit zal vinden dat 
voor alle doeleinden geschikt is. Het gebloemde schortje van opoe verdient een 
ereplaats in de vitrine van het plaatselijk museum. Maar... in deze tijd zou de vrouw 
van nu er gek van worden. Al die miljoenen bacteriën die in dat schortje zaten, 
hebben de vrouwen niet ziek of zwak gemaakt. Alleen de liefde maakte ze sterk. 
 
Douwe Koolhof 
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Percentage schema     
 
Van Gert ontvingen we dit handige schema, waarop je je percentage kan aflezen. Je 
kijkt hoeveel wedstrijden je gespeeld hebt en vervolgens hoeveel je daarvan 
gewonnen hebt en zo vind je jouw percentage op dat moment. 
    

Wedstrijd nr.   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Aantal wedstrijden   3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 

  1 33 17 11 8 7 6 5 4 4 3 

  2 67 33 22 17 13 11 10 8 7 7 

  3 100 50 33 25 20 17 14 13 11 10 

  4   67 44 33 27 22 19 17 15 13 

  5   83 56 42 33 28 24 21 19 17 

  6   100 67 50 40 33 29 25 22 20 

  7     78 58 47 39 33 29 26 23 

  8     89 67 53 44 38 33 30 27 

  9     100 75 60 50 43 38 33 30 

  10       83 67 56 48 42 37 33 

  11       92 73 61 52 46 41 37 

Gewonnen 12       100 80 67 57 50 44 40 

  13         87 72 62 54 48 43 

  14         93 78 67 58 52 47 

  15         100 83 71 63 56 50 

  16           89 76 67 59 53 

  17           94 81 71 63 57 

  18           100 86 75 67 60 

  19             90 79 70 63 

  20             95 83 74 67 

  21             100 88 78 70 

  22               92 81 73 

  23               96 85 77 

  24               100 89 80 

  25                 93 83 

  26                 96 87 

  27                 100 90 

  28                   93 

  29                   97 

  30                   100 
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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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