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Van de voorzitter
Het nieuwe jaar schiet al weer op.
Beste wensen en dergelijke zijn desalniettemin niet minder
welgemeend.

De nieuwjaarsreceptie tevens bowlingavond,of
omgekeerd, ik weet het niet meer, was een groot succes.
Bijna 40 leden waren aanwezig. Meer dan bij de
gemiddelde politieke partij terwijl Delta Impuls slechts het
tafeltennis wil promoten, bijna ongesubsidieerd.
De Friesche kampioenschappen te Sneek zijn door een
grote afvaardiging van Delta Impuls bezocht. Zij het met
wisselend succes.
Na afloop heeft uw vereniging, als aandenken, één van de
tafels waarop werd gespeeld, aangeschaft. Iedereen wil
wel eens een souvenir.
Iets anders is het op de pof bestellen in de kantine. Binnen
het bestuur is afgesproken dat er toch echt sprake dient te
zijn van boter bij de vis.
Direct of aan het eind van de avond/middag afrekenen.
Loopt het bedrag van de verteringen op dan zal in het
voorkomende geval via de automatische incasso van de
contributie-inning betaling plaatsvinden. Een vervelende
maatregel maar gaandeweg staan er weer aanzienlijke
bedragen open waardoor er het overzicht verdwijnt terwijl
uw vereniging ook de eindjes aan elkaar dient te knopen.
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Omdat de vereniging de financiële pijn niet behoeft te
voelen en de ander deze niet wil voelen, is voor deze
oplossing gekozen.
Ik ga er vanuit dat een ieder zich hierin kan vinden.

Ik wens u allen een voorspoedig begin van de
voorjaarscompetitie.

Henk de Jong, voorzitter
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Bowlen
Iedere keer is het bowlen weer een succes.
Nu waren er weer een flink aantal introducés.
Handen werden geschud en gelukswensen uitgewisseld.
De eerste drankjes komen op tafel.
Onder de gesprekken worden de verrichtingen van onze
voorgangers in de gaten gehouden.
Dan is het moment daar. De clowns-schoenen gaan aan.
Namen worden genoteerd in het scherm.
Het feest kan beginnen.
De muziek knalt uit de luidsprekers.
Gelukkig wordt het geluid na een tijdje gedempt.
Met wisselend succes wordt een poging ondernomen om de
kegels om te gooien.
De discomuziek was ook aanleiding om eens te swingen of je
aan een polonaise te wagen.
Zo nu en dan werden de kelen ook gesmeerd.
Er werd intensief meegeleefd met de prestaties van de anderen.
Handen gingen op elkaar als er weer een strike genoteerd
stond.
Voor ’t eerst speelden we anderhalf uur. Het is mij goed
bevallen.
Na afloop was er tijd voor een hapje en een drankje en de
prijzen werden uitgereikt door Henk.
De enige wanklank van de avond was dat er, van de
aangemelden, 7 waren weggebleven.
De organisatie was bij Peter in goede handen.
Jan
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Afscheid van de penningmeesteres.
Afgelopen jaar namen we afscheid van Christina.
De kascommissie was vol lof over de manier waarop de
administratie was opgezet en ook de voorzitter roemde haar.
Een van haar hand verschenen rapport over eventuele
mogelijkheden van sponsorbeleid oogstte ook veel waardering.
Bij meningsverschillen over:
1
Datum aanvraag van een toernooi
2
Sportstadkwestie
3
Opzet clubblad
bleek geen compromis mogelijk.
Voor mij is het belangrijk, dat er zoveel mogelijk naar
gestreefd wordt, dat iedere vrijwilliger zijn werk met plezier
blijft doen.
Het summum lijkt me om proberen uit te zoeken, wat de balans
is, wat jij belangrijk vindt en wat anderen belangrijk vinden en
daarnaar te handelen.
Gelukkig Nieuwjaar
Jan
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Verslag Najaarscompetitie Senioren 2007
Het paradepaardje van Delta Impuls, Team 1 speelde een
zwakke en teleurstellende kompetitie met als gevolg zelfs
degradatie. Met 53 pnt, 1 punt te weinig om Ready 2 voor te
blijven.
De kampioen van Friesland - ODI1 had maar 9 pnt meer wat
aangeeft hoe gering de krachtsverschillen vaak zijn in deze
klasse en elke wedstrijd belangrijk is.
Ook team 2 degradeerde uit de 2e klasse maar hier kwam Delta
en ANJA 2 duidelijk te kort om zich te handhaven.
Team 3, zeg maar ons jonge hondenteam deed het ook nu
prima in de 3 klasse met een fraaie 2e plaats achter het 5e team
Drachten 2.
Team 4 handhaafde zich ook prima in de derde klasse met 45
pnt uit 8 wedstrijden.
Team 5: de oudjes scoorden in de 4e klasse 52 pnt, maar 3
minder dan de nr. 2 ANJA4.
Vooral op het eind van de competitie kwam het team op dreef
met 17 pnt uit de laatste 2 wedstrijden.
Team 6, uitkomende in de 5/6 klas eindigde onderaan en deed
niet meer mee aan de vernieuwde indeling. Het team kwam
meerdere malen uit met slechts 2 spelers.
Heren en dame, dit kan niet, dit geeft Delta een slechte
naam en ook voor de tegenstanders is er niks aan, want je
wilt toch 3 partijen spelen.
Dus zeg niet op het laatst af of nog minder komt niet
opdagen want het kost de vereniging ook nog een
bekeuring.
Anne Dekker
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De team indeling voor de jeugd voorjaar 2008

Team 1

Maurits de Jong aanvoerder
Berto Haven
Mark Poos
Manoek Atanesyen

Team 2

Gert Dijkstra
aanvoerder
Marlanka Zuur
Geertje Liemburg

Team 3

Niels Monsma
Jelle Sipma
Gerson Reitsma
Harm Hamstra

aanvoerder

Het eerste team speelt eerste klas
Het tweede team speelt tweede klas
Het derde team speelt derde klas
Er is geen verschil meer tussen de drie provincies
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SP: Van der Hoek
verkoop van huishoudelijke apparatuur – witgoed – video
reparatie door eigen technische dienst - onderdelen shop

ServicePartner
Burg. Falkenaweg 17-19
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Nieuwjaarsreceptie / Bowlingavond
De disco en bowlingavond tevens nieuwjaarsreceptie werd in
Heerenveen gehouden op 5 januari 2008. Er hadden zich
ongeveer 40 leden aangemeld. Een reden acht banen af te
huren. Na het passen van Pipo de Clownschoenen,
sapperdeflap wat een formaat en kleuren en onder de
opzwepende klanken van Meat Loaf en de toppers liet
iedereen zich van zijn beste kant zien.
Hetzelfde gold voor de discoklanken en de heel aparte
lichteffecten. Zelf had ik de neiging om een elektricien te
bellen om de losse elektriciteitsdraadjes weer vast te zetten.
Het bleek echter zo te horen. Doordat wij anderhalf uur de tijd
hadden, werden er op alle banen twee partijen gespeeld.
Iedereen bediende zich van een andere speelstijlen.
Sommigen dachten dat ze de bal als bij kogelslingeren
moesten wegwerpen of met een soort honkbalworp een gat
verderop in de baan moesten maken. Anderen veegden de bal
en brachten hem bijna bij de kegels.
De spares en strikes waren niet van de lucht. En anders waren
er wel poppetjes op het beeldscherm die hun tong uitstaken
als er weer mis was gegooid. Na de eerste ronde zou Erwin
zich tot King Pin kunnen laten tronen. Hij stond bovenaan met
120 punten gevolgd door Peter Langer en Mark Bruinsma.
Gelet op het feit dat Erwin al de gehele middag op Thialf
tijdens het NK-sprint en daarna tijdens de ijshockeywedstrijd
in receptiestemming was, een hele prestatie.
De tweede ronde ging de conditie opspelen en liet Erwin het
helemaal afweten wat niemand verbaasde. Na de tweede
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spelronde was de stand compleet veranderd en kon Mark
Bruinsma zich tot winnar laten kronen met 248 punten
gevolgd door Peter met 237 punten en Kevin met 222 punten.
Bij de dames stond in de eerste ronde Hieke bovenaan met
105 punten gevolgd door Tineke met 88 punten. Tineke begon
de tweede ronde met een inhaalrace en werd uiteindelijk
eerste met 186 punten gevolgd door Hieke met 175 punten.
De vermoeidheid had inmiddels toegeslagen. Bij de
jeugdspelers ging de eerste prijs naar Manouk met 107 punten
gevolgd door Geertje met 71 punten. Na de tweede ronde won
Manouk uiteindelijk hoewel het verschil tot 1 punt was
teruggebracht. De poedelprijs was voor Malanka die na twee
ronden in totaal 88 punten had vergaard.
Er werden 2 soorten prijzen vergeven. Bij de senioren een fles
wijn en bij de jeugdspelers een taart. Deze verdeling schijnt
weinig discussie te hebben gegeven. Al met al was het een
zeer geslaagde avond en werd het nog laat in Heerenveen. Het
is goed dat de competite niet op 6 januari is begonnen.
Henk de Jong

13

De Friese kampioen schappen
Deze werden op 12 januari in Sneek gehouden
Er deden 12 spelers van Delta mee.
5 jeugd leden en 7 senioren
Onze jeugd leden spelden bij het dubbel in 2 verschillende
poules in de zelfde klasse
Na poule wedstrijden speelden deze tegen elkaar.
Gerson en Niels wonnen van Manoek en Mark
In de finale spelden ze tegen Wofert en M Deville, maar zij
verloren deze, zodat zij de tweede prijs wonnen
In de enkelspelen werden Jornert bij de pupillen en Wolfert
bij de kadetten eerste
Het overgebleven jeugd lid had al in de auto een grote mond
en vertelde even dat hij Fries kampioen zou worden bij de
jeugd. Duy maakte dit ook waar Hoewel hij tweede werd in
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zijn poule maakte hij korte metten D. Visser met in de halve
finale en in de finale van waar hij in de poule verloren had.
Bij de senioren die ook dubbels spelden ging niemand door.
In de enkel spelen Jan Ale, Kevin en Mark. Verder kwam
alleen Kevin In de finale verloor hij in een vijf setter van

15

De kampioenschappen voor VETERANEN
Op 21 december werd in Drachten de Friese
kampioenshappen voor de oudjes gespeeld.
Delta speelde mee met drie man nl Sjoerd, Peter en Jan Zuur.
Er waren ongeveer 30 spelers aanwezig. Deze waren verdeeld
in vier klassen.
Sjoerd en Peter speelden in de laatste klasse en Jan in een
klasse hoger.
Sjoerd en Peter speelden eerst tegen elkaar. Sjoerd won de
eerste set, daarna won Peter de ander drie. De volgende drie
wedstrijden won Peter ook, terwijl Sjoerd er maar twee won.
Bij de laatste ronde was Peter al zeker van de eerste prijs,
omdat de andere van elkaar wonnen en verloren. In de laatste
ronde was Peter daardoor niet meer gemotiveerd om goed zijn
best te doen (een schande). Sjoerd won wel in de laatste ronde
en werd derde.
Jan Zuur werd in zijn poule tweede, zodat men met twee
prijzen naar huis gingen.
Friese kampioen werd Peter Baten, dit is een Drent.
Op 4 januari trokken deze drie naar Klazinaveen voor de
Drentse kampioenshappen. Peter was dit keer niet zo
gelukkig. Hij speelde hier ook een klasse hoger samen met
Jan. Sjoerd speelde in de zelfde klasse als in Drachten. Nu
deed hij het beter, want hij moest zijn titel verdedigen.
Zonder een partij te verliezen ging hij naar finale. De eerste
twee games in de finale verloor hij. Toen kwam hij met zijn
TOVERBALLEN. Zijn tegenstander had hier geen antwoord
op. Dit was dezelfde man als waar hij vorig jaar ook tegen
speelde.
Jan werd, als titelverdediger, eerste in zijn poule. In de
vervolgpoule werd hij ook eerste, zij het met een beetje geluk.
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Hij verloor er één en won er één. Maar door in minder sets te
winnen (4, en de anderen hadden 5 nodig) ging hij naar de
halve finale. Deze was een makkie voor hem, 3-0. Even zo de
finale, die in de centercourt gespeeld werd. Zo nam Delta
twee eerste prijzen mee naar Friesland.
Volgend jaar daar weer heen, nu om twee titels te verdedigen.
Al wordt het voor beide spelers tijd (na twee keer te hebben
gewonnen) in een hogere klasse te gaan spelen.

北京

CHINEES RESTAURANT

北京

= Peking =
Lindegracht 21 – Heerenveen

0513-625572
Verzorgt buffet aan huis of bedrijf.
Elke zaterdag en zondag buffet in ons
restaurant. Reserveren gewenst!

北京

北京
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Beste Clubleden
Even een berichtje van het bestuur over de kantine
Door dat er geregeld bedragen lang open blijven staan, heeft
het bestuur twee dingen besloten.
Ten eerste: Bij een over schreiding van vijf Euro wordt er
geen spullen meer gegeven
Ten tweede: Word er bij de competitie wedstrijden een bedrag
van meer dan 10 Euro niet betaald dan word dit door
automatische afschrijving aan het eind van de maand
ingevorderd
Het bestuur hoopt dat iedereen hier begrip voor heeft
Het bestuur
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Ziekenbezoek 14/1
Ontwaakt uit zijn weekendroes belde Erwin me.
Hij wist een cadeau voor Thomas.
Ik had nog tijd om naar de winkel te gaan.
Na de middagkoffie ging ik op weg naar Lyndensteyn,
Beetserzwaag.
Hier verblijft Thomas op kamer C 30 om na ongeveer 4 weken
weer naar Groningen te vertrekken.
Boven de lakens lag hij gekleed in bed.
Hij vertelde me, dat rug en voeten een flinke opdonder hadden
gehad.
Op de foto is te zien, dat een wervel is gefixeerd met een grote
“kram”.
In de rechter voet zitten 4 lange pennen. Op de linker voet
probeert hij een beetje te staan bij de 2 keer per dag ondergane
fysiotherapie.
Hier wordt er aan gewerkt om de spieren weer sterker te
maken.
Binnenkort gaan de pennen uit de voet en dan zal na enige tijd
duidelijk worden hoe het been gaat functioneren.
Op dit moment kan hij zich zelfstandig verplaatsen via een
rolstoel.
Bij het bed staat een laptop. Hierop kan hij werkstukken maken
voor zijn eindexamen. Hij hoopt er op, dat hij via de werkgever
testwerk krijgt aangeleverd.
De band, waarin hij als zanger fungeert, moet hem node
missen.
Via de laptop kunnen ook Cd’s worden afgedraaid, waardoor
hij in de gelegenheid is om favoriete liedjes mee te zingen.
Zijn gitaar stimuleert hem ook om zijn stemgeluid te laten
horen.
Hij denkt zijn band te kunnen verrassen met een zelf gemaakt
lied.

20

Te zijner tijd hoopt hij zich weer te kunnen vertonen bij de
competitiewedstrijden.
Allemaal de hartelijke groeten van Thomas!!!!
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In de najaarscompetitie kwam Delta uit met drie jeugdteams.
Het eerste team kwam uit in de eerste klasse in de afdeling
Groningen. Dit is een sterke klasse , dit bleek ook wel ze
wonnen en verloren hun wedstrijden maar werden met 36
punten knap derde. Dit betekend dat ze samen met Effect uit
Ijlst het volgende seizoen weer in Groningen gaan proberen
omdat het krachtsverschil met de rest van Friesland te groot is
Het tweede team kwam uit in de tweede derde klassen en werd
knap achter het al genoemde effect uit ijlst tweede. Effect was
een wedstrijd voor het einde al zeker van het kampioenschap
en was dus ook veel te sterk voor de rest van de teams in deze
competitie. Toch werd het tweede makkelijk tweede en heeft
het nooit zicht gehad op het kampioenschap. Volgend seizoen
mogen ze het weer proberen om dan wel het kampioenschap
binnen te halen.
Het derde team kwam ook uit in deze klasse en werd netjes
vierde. Deze jongens wonnen hun wedstrijden maar gingen
soms tegen effect en het tweede team hard onderuit. De
zwakkere broeders in deze poule versloegen ze wel waardoor
ze naar 9 wedstrijden 36 punten hadden binnen gesleept. Dus
handhaving was gerealiseerd.
Het volgende seizoen speelt delta weer met drie teams in de
competitie. Na een aantal jaren van vijf teams wordt dit dus
steeds minder. Dit is jammer maar wel een tendens in de hele
afdeling. Wij hopen dat iedereen toch plezier houdt in het
spelletje.
Erwin

22

Persoonlijke Resultaten
Team 1
1e klasse
Odi 1
Yos 1
Bergum 2
Ready 2
Delta 1
DHWZ/Buitenpost
Ready 3
Effect 1

10-62 P
10-58
10-57
10-54
10-53 D
10-16 D
10-60
10-56

Team 2
2e klasse B
Griffioen 1
10-80 P
Dokkum 2
10-47
Anja 2
10-29 D
Delta 2
10-28 D
Team 3
3e klasse B
Drachten 2
10-72 P
Delta Impuls 3
10-62
Yos 5
10-60
Yos 4
10-39
Ready 4
10-35
Odi 2
10-32
Team 4
3e klasse A
Dokkum 3
8-52 P
Schieringen 1
8-50
Delta 4
8-45
Griffioen 2
8-38
Yos 7
8-15 D

Team 5
Yos 9
Anja 4
Ready 5
Delta 5
Bergum 4
Dov 2

Bondnr
3627453
2606941
3256820
3388473
3445982

Persoonlijke resultaten
M. Bruinsma
18-15
P. V/d Zwaag
15-10
D. Nuygen
15-7
J.A. Maat A
18-8
J. De Haan
18-8

3492785

L. Koopman
T. Duinkerken

15-5 33%
15-5 33%

3256919

24-11 45%
27-3
11%

3446027
3558905

A. Veenstra
R. Wijnsma
A. Hofman
J. Woudstra

3015135
3160980
3016084
3603213
3810179

A. Hofman
J. Woudstra
E. Deen
V.Thiescheffer
H.de Haas A.
J. Zuur
R.Wijnsma

27-22
24-17
21-11
18-6

21-18 85%
24-12 50%
24-11 45%

2798641
2947698
3256804
1498840

J. Scholten
J.Zuur
H. De Haas
S.Spoelstra A
J.Zwier
P. Langen
A. Dekker

A. Dekker
J. Zwier
P. Langen
S. Spoelstra
J. de Jong A
J.Ooms
T. van Ommen
R.Witte
M. de Jong
G. Dijkstra

27-18
27-17
15-6
18-5

K.Glimmerveen
R.Witte
J. de Jong

15-7 46%
15-5 33%
3-1 33%

4e klasse B
10-65 P
10-55
10-53
10-52
10-44
3387930
10-31 D 3841942
3387930
3701207
3558832
3736975

Team 6
5/6e klasse
DHWZ/Buitenpost 8-39 P
Dov 3
8-27
Drachten 5
8-26
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83%
66%
46%
44%
44%

81%
52%
52%
33%

66%
62%
40%
27%

Delta Impuls 6

6-15

T.v.Ommen

18-1 5%

Waar de bondsnummers achter staan zo is de teamopstelling voor volgend seizoen. A: betekent
aanvoerder.
Teamindeling is als volgt:
Team 1 in klasse 2
Team 2
3
Team 3
3
Team 4
4
Team 5
6
Voor volgend seizoen veel plezier in de competitie.
Nieuw lid is Johan Ooms, die gelijk meedraait in de competitie. Welkom bij de club.
Clubkampioenschappen staan voor vrijdag 1 februari op het program.
Wedstrijdsecretaris: A. Dekker.
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functies & adressen
Voorzitter: Henk de Jong
adres: Heidemeer 52
8445 SB Heerenveen
e-mail: de.smurfen@hetnet.nl tel.: 0513-631330
Secretaris & ledenadministratie: Pim van der Zwaag
adres: Saskiaflat 23
8442 LL
Heerenveen
e-mail: pzwaag@yahoo.com tel.: 06-49757739
Penningmeester: Anneke Seinen
adres: de Warring 15
8447 EB
Heerenveen
e-mail: anneke.seinen@xs4all.nl
tel. 0513-653524
Trainingscoö
ördinator & jeugdcommissiezaken: Peter Langen
adres: Rolklaver 2
8446 CK Heerenveen
e-mail: peter.langen@wanadoo.nl tel.: 0513-626886 / 06-30294095 (na 18.00 uur)
Wedstrijdsecretaris senioren: Anne Dekker
adres: De Rival 22 8401 WR Gorredijk
e-mail: familie.dekker01@home.nl tel. 0513-462640
Wedstrijdsecretaris jeugd: Erwin Deen
adres: Vuurvlinderstraat 6
8442 DD
e-mail: erwindeen@hotmail.com

Heerenveen
tel.: 06-30609585

P.R.- commissie: Henk de Jong & Edith Liemburg
Kantinecommissie: Anneke Seinen & Peter Langen
Recreatie-activiteit: Jan de Jong (aanspreekpunt)
adres; Amelandlaan 31 8443 BV Heerenveen
e-mail: jangeertje41@upcmail.nl
tel.: 0513-631053
Sponsorcommissie: Jan de Jong & Jochem de Haan
Kantinebevoorrading: Peter Langen
Vrijwilligerscoö
ördinator: Jan de Jong
Materiaalbeheer & bestelling: Peter Langen
Materiaal-onderhoud: Henk de Haas
Hoofdtrainer: Hassan Almudhafar

Jeugdtrainer: Peter Langen

Verkoopactie: Erwin Deen
Accommodatie: Gymzaal “It Oerset”
Heerenveen

Hondsdraf 1
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Nieuwe redactie
Mijn naam is Hilde Monsma.
Ik zal voor jullie de komende tijd het clubblad verzorgen. Ik
heb nog niet veel ervaring met deze werkwijze maar met de
hulp van o.a. Anneke Seinen moet het tot een acceptabel blad
te brengen zijn.
Ik ben zelf niet een actieve sportbeoefenaar en misschien kan
ik eens proberen een
“ pingpongballetje” mee te slaan.
Wanneer je goede of leuke ideeën voor het blad hebt; stel mij
op de hoogte en dan kunnen we in de volgende editie kijken
wat er mogelijk is.
Een sportief tafeltennisseizoen!
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lidmaatschap
Aanmelding (bij de secretaris) kan gedurende het hele jaar. Opzegging van
lidmaatschap kan slechts tweemaal per jaar geschieden, per 1 januari en per 1 juli,
schriftelijk, te richten aan de secretaris, met inachtneming van één maand
opzegtermijn

COLOFON
Clubblad van TTV Delta Impuls, jaargang 2008-1. Het blad verschijnt viermaal per
jaar. Oplage 70 exemplaren.
Het volgende nummer verschijnt rond
. Kopij aanleveren uiterlijk
Redactie: Hilde Monsma
Redactieadres: hildemonsma@hotmail.com
Ingezonden artikelen kunnen alleen betrekking hebben op tafeltennis. De redactie kan
artikelen inkorten, aanpassen, en zonder opgaaf van redenen weigeren. De
verantwoordelijkheid voor de inhoud van een geplaatst ingezonden artikel ligt bij de
oorspronkelijke auteur.
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