Spelers Delta Impuls knallen Oudega (SWF) én 2019 uit!
Ieder jaar, zo tussen kerst en oud en nieuw, organiseert TTV
ODI haar ‘Open Oudegaaster Kampioenschappen’. Hét
moment om de aangekomen kerst-calorieën van het lijf te
spelen en een gooi te doen naar zilverwerk. Het toernooi trekt
jaarlijks de top van alle tafeltennis-niveaus en is inmiddels
uitgegroeid tot één van de sterkst bezette kampioenschappen in
Noord-Nederland. Ook op 27 december wisten spelers de
(donkere) weg naar ‘It Joo’ te vinden, waaronder een fikse
delegatie van Delta Impuls; en niet zonder succes…
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In de A-klasse van het toernooi baande Arnoud Hofman zich een
weg naar de finale. Hij bleef in zijn poule ongeslagen, mede dankzij
een 3-0 overwinning op 2e-divisie-collega David Dijkhoff. Arnoud was
echter niet zomaar van de jonge FTTC-er af. Beide heren troffen
elkaar een klein uurtje later namelijk nogmaals, dit keer in de finale.
David had zijn tactiek nu wél rond en snoepte de lange Heerenvener
met gevarieerde topspin-ballen het goud af. Arnoud pakte zo voor
het vijfde(!) jaar op rij een tweede prijs. Dat Jaap van Tijum
(Buitenpost) en Erik Mulder (Assen) in Oudega zonder eremetaal
achterbleven gaf de sterkte van de A-klasse nog maar eens aan.

Dan een bijzonder verhaal uit de D-klasse. Zelden komt men op
toernooien clublid Jan Zwier tegen. Voor velen was de
verrassing dan ook groot toen de Jouster de zaal, omgekleed en
wel, binnenwandelde. Nóg specialer was dat hij zichzelf na de
poulefase terugvond in de halve finale, waarin hij (naar eigen
zeggen) ‘per-ongeluk’ alles raakte. Zo eindigde hij op het
centercourt, waarin ‘noppen-collega’ Nico Dijkstra (YOS) net iets
degelijker bleek. Al met al een unieke tweede plaats voor Jan.
Het wekelijkse halfuurtje ‘rammen’ op clubgenoot Arnoud lijkt
zijn vruchten af te gaan werpen.

© Jan Zuur

In klasse E bezorgden de veteranen Sjoerd Spoelstra en Peter Langen
Delta Impuls een dubbelslag. Beide heren stuurden al hun
tegenstanders gedecideerd naar de kleedkamers en mochten zich
daarom opmaken voor een allesbeslissende finalewedstrijd. Achterin
het kleine zaaltje kwam de ‘zijspin-special’ van Sjoerd onvoldoende uit
de verf om Peter te verslaan. Hij bleef steken op zilver, Peter ging aan
de haal met het goud. De teamgenoten bekroonden zo een sterk
seizoen, waarin zij promotie naar de 4e-klasse afdwongen.
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Met vier prijzen bleek Delta Impuls na afloop de sterkst presterende
vereniging van het toernooi. Een knappe prestatie, die met een
drankje en een snack werd gevierd aan de sfeervolle bar van het
dorpshuis. Enkele centjes armer en bevroren autoruiten rijker
(krabben, dus!) vertrokken onze spelers diep in de nacht naar
Heerenveen en omstreken. Eind december 2020 houden zij alvast
vrij… Oudega kan weer op hen rekenen!
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