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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:  Vacant 
Penningmeester: Gerard Hameetman 
Alg. bestuurslid: Michèle Beekman 
Alg. bestuurslid: Frederike Spaa 

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

P.R. Vacant  
 

Wedstrijdsecretaris 
Plaatsvervangend  

Freek van de Kamp 
Michèle Beekman 

06-45410911 
06-45200230 

Barzaken Gerard Hameetman 
Robin Lieftink 

0527-616224 
0527-617747 

Technische commissie Vacant 
Robin Lieftink 
Jacques Spaa 
Eddie van den Berg 
Johan Lieftink 

 
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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Graag copij inleveren voor eind Mei. 
 

Van de voorzitter, 
 

De voorjaarscompetitie is zo goed als gespeeld en ttv. 
Emmeloord heeft toch weer vermeldenswaardige resultaten 
behaald. Het eerste team, na promotie uitkomende in de 
promotie hoofdklasse, behaalde een keurige derde plek en 
slaagde dus ruimschoots in “de doelstelling handhaven”. 
Het tweede team werd met ruime afstand kampioen en zal 
promoveren naar de tweede klasse. De uitdaging is bekend, 
volgend seizoen handhaven!  
Het eerste jeugdteam is (op het moment dat ik dit type) nog 
volop in race voor het kampioenschap. Indien in de laatste 
wedstrijd 5 punten worden binnengehaald is het 
kampioenschap een feit. 
 
Hoewel de vakantieperiode voorlopig nog niet aan de orde is, is 
in dit nummer al wel de nodige informatie beschikbaar. Zo 
zullen de trainingen doorlopen tot begin juni. Ook de 
verschillende data m.b.t. clubkampioenschappen, het eindfeest 
en andere activiteiten zoals de klussendag worden gemeld in dit 
clubblad. 
Tot slot nog een item wat ons allen zal raken, namenlijk de 
invoering van de plastic bal. Vanaf medio september (start 
nieuwe competitie) is het niet langer toegestaan om met de 
celluloid bal te spelen. De plastic bal is dan verplicht! 
 
groet, Johan. 
 



 

 



 

 
                                                                       
 
 

Verjaardagen 
 

Eddie v.d.Berg 23-4-1960 
Robin Lieftink 15-4-1990 

Steven IJkema 06-4-1992 
Frank Eilander 15-4-2001 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Poiesz Jeugd Sponsor Gala 
 

De afgelopen weken konden er bij de Poiesz supermarkten munten 
worden verzameld voor TafelTennisVereniging Emmeloord.  
Op 10 april was dan eindelijk het Poiesz Jeugd Sponsor Gala en daar 
werd bekend gemaakt hoeveel geld elke club had opgehaald.  
Eenmaal daar aangekomen konden we genieten van optredens van 
OG3NE, Tim Douwsma, Monique Smit en  Jan Smit. Een fantastische 
avond hebben we gehad dankzij Poiesz supermarkten.  
Aan het einde van de avond kon ik een cheque in ontvangst nemen voor 
TTV Emmeloord van maar liefst: € 747,-- 
Deze avond is zeker voor herhaling vatbaar en ik kan iedereen aanraden 
om hier een keer naar toe te gaan. 



 

Besluitenlijst Bestuur maart/april 2015 
 

- dit jaar geen deelname m.b.t. collecte Fonds Gehandicapten Sport 
   reden: geen/zeer beperkte aanmeldingen “deelnemers collectanten”; 
- nationale sportweek:  dit jaar geen deelname, o.a. i.v.m. beperkte      
  “man(vrouw)kracht”; 
- Legionella controle:  opdracht tot periodieke controle is verstrekt; 
- Organisatie Poldertoernooi:  Dit jaar zal wederom het Poldertoernooi 
worden georganiseerd (december). De organisatie onderzoekt de  
mogelijkheden om  het toernooi uit te breiden met een jeugdtoernooi; 
- update takenlijst; het blijkt dat nog niet alle leden de takenlijst (ingevuld)       
retour hebben gezonden.  
  De personen die nog geen formulier hebben ingeleverd zullen worden  
  benaderd. 
 
 
 
 
 

Trainingen seizoen 2015 
 
De reguliere trainingen lopen door tot en met begin juni. Daarna zal de 
zaal nog wel beperkt open zijn voor “vrijspelen”. Zoals jullie ook elders  
kunnen lezen zal na afloop van de voorjaarscompetitie worden gespeeld 
met de nieuwe (plastic) ballen. Zeker een extra reden om goed gebruik 
te maken van de trainingsmogelijkheden! 
 
Nb. Ook de clubkampioenschappen op 6 juni worden gespeeld met de 
plastic ballen! 
 
Data laatste trainingen tot zomervakantie: 
Senioren (maandaggroep)  maandag   1 juni  
Senioren (dinsdaggroep)  dinsdag     2 juni 
Jeugd              dinsdag     2 juni 
Selectie jeugd            woensdag 3 juni  
 
Daarna is de zaal geopend op: 
- dinsdagavond   20.00 uur tot 23.00 uur     (zowel jeugd als senioren); 
- zaterdagmiddag 14.00 uur tot 18.00 uur     (zowel jeugd als senioren). 
 
De TC.



 

 

Team 2 Kampioen 
 

Yes het is gelukt we zijn kampioen geworden met ons team in de 3e klasse 
oost zwolle. 
In de voorlaatste wedstrijd tegen nummer 2 Harderwijk hadden we aan 5 
punten genoeg om de vlag te hijsen. Aan Elvis de taak om tegen kopman 
Jos het nodige 5e punt binnen te halen. Uit werd er nog verloren van Jos, 
maar deze keer liet Elvis geen spaan heel van kopman Jos die steeds 
kleiner werd en volledig weg gespeeld werd door zeer goed aanvalswerk 
en variatie in de service van Elvis. Moest me gewoon haasten om de 
bloemen uit de kast te halen want de wedstrijd duurde volgens mij nog 
geen 5 minuten hahaha. Het zeer gewenste kampioenschap was binnen en 
we hebben dat op gepaste wijze gevierd. Met bier en warm gerookte zalm 
op toast van Lukas "heerlijk". Alleen daarom al zijn we dit seizoen tot het 
gaatje gegaan. Nu staat de 2e klasse weer voor de deur en zullen we met 
z'n allen flink moeten trainen om ook daar weer mee te doen voor de 
bovenste plaatsen. 
Sponsoren stonden dit jaar in de rij . Aquamar Disinfection products uit Urk 
heeft ons voorzien van prachtige tenue,s  en dit heeft zeker meegeholpen 
aan de uitstraling van het team. Op de foto ontbreken Maurice en Michèle. 
 

 



 

De invoering van de plastic bal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vanaf september 2015 (start nieuwe competitie) is de plastic bal een feit.  
Vanaf gemelde datum is het dus niet meer toegestaan om met een 
celluloid bal te spelen. De beweegredenen zijn gemeld, o.a. beperkte 
beschikbaarheid grondstoffen en de gezondheidsrisico’s  
(schadelijke stoffen celluloid bal). 
 
 
 
Wat merken wij hiervan? 
 
Allereerst is de plastic bal nog iets groter dan de huidige 40 mm bal. 
Logischerwijs is het geluid van de bal anders, maar belangrijker, ook het 
spelen met de plasticbal is anders. In de praktijk blijkt dat de rotatie (in 
vergelijking met de celluloidbal) minder sterk is. Ook de opstuit van de 
bal is “anders”. Net als bij de overstap van de 38 mm bal naar de 40 mm 
bal zullen enige beperkte aanpassingen wellicht nodig zijn.  
Nadeel van de plastic bal is op dit moment nog de beperkte 
beschikbaarheid en de kwaliteit van de plastic bal. De levensduur van de 
plastic bal is behoorlijk korter dan wij gewend waren en niet onbelangrijk 
de plastic bal is een stuk duurder.  
 



 

Dit impliceert dat na afloop van de competitie de plastic bal haar intrede 
zal doen bij ttv Emmeloord. Ik realiseer mij dat het voor ieder 
verschillend zal zijn (de beleving van/het aanpassen aan de nieuwe 
(plastic) bal.   
Derhalve ook het advies om tijdig te gaan trainen met de plastic bal! 
 

Zie hierna ook het besluit van de NTTB 
Tijdens het laatste overleg van het College van Voorzitters van de 
afdelingen van de NTTB is afgesproken dat in alle afdelingen m.i.v. de 
competitie najaar 2015 het niet meer is toegestaan om in de 
afdelingscompetities en alle andere wedstrijden en toernooien te spelen 
met de celluloid bal. Alle wedstrijden moeten dan gespeeld worden met 
de niet-celluloid (plastic) bal.  
 



 

 

 

 

 
 

 
 
Club kampioenschappen 2015 
 

Op Zaterdag 6 juni a.s. worden de jaarlijkse clubkampioenschappen 
weer gehouden. In de ochtend speelt de jeugd en de 
seniorenwedstrijden gaan ’s middags van start. 
 
Het streven is om zowel bij de jeugd als bij de senioren een  
A en een B klasse te maken (op basis van speelsterkte). Dit is 
logischerwijs ook afhankelijk van het aantal deelnemers. 
Daarom bij deze de omroep om je tijdig aan te melden voor de 
clubkampioenschappen! 
 
De jeugd start om 10.00 uur. De senioren spelen om 13.30 uur hun 
eerste wedstrijden.  De kosten bedragen € 2,00 voor jeugdleden  
en € 3,00 voor de senioren.  
 
Opgeven kan op de deelnemerslijsten op het prikbord in de zaal of tijdig 
een mailbericht te sturen naar tc@ttvemmeloord.nl 



 

 Aanmelden lidmaatschap 
 
Een aanmeldingsformulier is verkrijgbaar bij één van 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/documenten 
 
 

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 
 



 

 


