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Van de voorzitter
De tweede competitie helft gaat weer beginnen. Vol goede moed is men na 
de feestdagen weer begonnen het lichaam te ontdoen van het luie zweet en 
het vergaarde vet. 

Om niet als niet spelend lid te boek te worden gezet, heb ik onlangs ook 
weer enkele malen getraind. Alle tafels en tafeltennisrobot waren bezet. Vol 
enthousiasme was iedereen met het spelletje bezig. Kortom een levendige 
vereniging. Duidelijk werd mij in ieder geval dat gebrek aan training altijd 
opbreekt. De pingpong ballen vlogen mij om de oren. Het leek de robot 
wel. Het is derhalve van het grootste belang met regelmaat te trainen bij 
voorkeur onder deskundige leiding. Dat is ook de reden dat de speeltijden 
wat zijn aangepast omdat trainer Hassan had aangegeven dat voor hem het 
trainen op een andere dag beter uitkwam. Het is goed dat dit soort zaken zo 
valt op te lossen. Vermeldt dient nog te worden dat bij de Friese Tafelten-
niskampioenschappen de vereniging in haar lid Mark Poos nog een nieuwe 
Friese kampioen in het enkel en het dubbelspel heeft. Het geeft aan dat het 
met het niveau bij de jeugd wel goed zit.

Met vriendelijke groet,

Henk de Jong



Wedstrijdverslag 28-11-2008 
Goed,we slaagden wel  er in het HD te winnen en verder pakten we dan 
wel een enkele game.
Heel vaak was de stand 8-11,9-11,10-12, 13-15. Het werd het verhaal van 
net niet.
De ene tegenstander had verradelijke topspinballen, de ander een flitsende 
fore- en backhand en de laatste was zo vast als een huis.
Johan vond, dat hij te kort had ingespeeld en Jan worstelde met zijn service 
en zichzelf.
Verheugend was de progressie, die Tryntsje in haar spel wist te leggen. 
Keer op keer wist ze tegenstander onder grote druk te zetten. Aanwijzigin-
gen van een coach weet ze in daden om te zetten.
De haar aangeboden consumptie was dan ook zeer verdiend!
Ik hoop deze progressie nog vaak meet te maken. Hulde Tryntsje.
Uitslag DI 5 – Drachten 3        1-9
 Groet Tryntsje, Johan en Jan.



Verslagen van Delta Impuls 5 
Heerenveen, 12 september 
Een thuiswedstrijd tegen Joure. Moedig streden we allemaal. Alleen Johan 
lukte het een punt binnen te halen. 
 D.I. 5 - Flecke Mepta  1-9 
Groet Tryntsje, Johan en Jan 
Leeuwarden, 15 september 
Als je een Ton inzet om Tryntsje te vervangen kun je verwachten, dat er 
vuurwerk komt. En dat bleek. Toen de kruitdampen waren opgetrokken, 
lagen alle tegenstanders onderuit. 
Tegenstander Kees, die uitstraalt “ik moet winnen”, werd door Johan en 
Jan in de pan gehakt. Ook in de dubbel smaakten Johan en Jan het genoe-
gen aan het langste eind te trekken. DOV3 - D.I.5 4-6 
Heerenveen, 26 september 
Jan was te kamperen, maar via Johan hoorde ik, dat alle partijen zijn verlo-
ren. 
 D.I. 5- Drachten 4  0 - 10 
Drachten, 3 oktober 
Jan had z’n dag niet. Johan en invaller Gert wisten ieder een punt te pak-
ken Drachten 5 D.I.5 8-2 
Heerenveen, 10 oktober 
Johan was herstellende van een griep en baalde als een stekker, dat hij niet 
fit was. Bij 2 tegenstanders had hij een kans, maar nu nekte hem z’n licha-
melijke ongesteldheid. Ook Tryntsje en Jan wisten geen potten te breken. 
 D.I.5 - Bergum 4  0 - 10 



Veteranentoernooien
Op 19 december 2008 trokken vijf veteranen naar Drachten voor de open 
Friese kampioenschappen Deze vijf waren Sjoerd, Johan, Peter, Anne, en 
Jan
 De verrichtingen waren hoog gespannen, want er waren twee titels te 
verdedigen
In de G licentie door Peter Langen en in de F door Jan Zuur

Peter verloor in de eerste ronde al van Sjoerd en was gelijk van slag en ver-
loor de volgende twee ook. Daarna won hij er Eén en verloor de volgend. 
Sjoerd deed het zelfde en kwam daardoor met gelijke punten op de derde 
plaats Deze moest hij delen met Peter

Anne werd in zijn poule eerste, deze was sterker dan waar Sjoerd en Peter 
in speelde

Jan Zuur speelde in een hogere klasse dan vorig jaar en zegevierde daar ook 
en werd eerste

Onze trainer Hassan werd overtuigend fries kampioen en mocht de wissel-
beker mee naar huis nemen.

  In het beging van het nieuwe jaar trok dit vijftal naar Klazinaveen voor de 
Drentse open kampioenschappen.Daar moesten weer twee titels verdedigd 
worden Eén door Sjoerd en Eén door Jan. Maar hier speelde Jan ook in een 
hogere klasse en werd eerste in de verliezers poule
In de H klasse waren twee poules. Sjoerd werd in de ene poule tweede en 
Johan in de andere vierde. Zij moesten nog winnaars en verliezers poule 
spelen. Sjoerd werd daarin vierde en Johan in de ander tweede
Anne speelde met Peter in de G licentie. Peter won net als in Friesland er 
maar Eén. Anne deed het beter en verloor er maar Eén, waardoor hij tweede 
werd 

Ook hier deed Hassan mee en won ook hier de wisselbeker. In Harkstede 
bij de Groninger kampioenschappen werd Hassan ook eerste, zodat hij zich 
veteranen kampioen van het Noorden mag noemen. 



 



Pupillen/Welpen

Het pupillen welpen toernooi werd in Ysbrechtum gespeeld

De jeugd die hier aan meededen waren Marijke, Gilbert, Daniel en Thijs
 De twee welpen Marijke en Nick, die bij Effect speelt, vochten onderling 
uit wie hier eerste zou worden. Nick won in vijf setter 15-13,5-11,10-12,11-
9,11-7.
Daniel en Thijs speelden in de zelfde poule Thijs won van Daniel en werd 
derde in de poule, met drie winst partijen. Daniel werd vierde met twee 
winst partijen 
Gilbert werd in zijn poule vierde Hij won twee partijen en verloor drie 
partijen

De Clubkampioenschappen

Voor de club kampioenschappen hadden zich maar vijf spelers zich op 
gegeven 
Dit waren Mark, Manoek, Gert, Thijs en Marijke. Doordat Thijs zijn 
broertje Jeroen had meegenomen en Marijke haar zusje Machtelt werd 
er een zeven kamp gespeeld, zodat iedereen zes partijen zou spelen . De 
dames hadden andere bezigheden. Later bij de prijs uitreiking zou de groep 
in tweeën gedeeld worden.Het leeftijd verschil was ook er groot
Machtelt is 6 jaar en Gert 18 jaar
Zoals verwacht spelden in de laatste ronde Mark en Manoek wie er de 
wisselbeker mee mocht nemen Het werd een spannende vijf setter die door 
Mark gewonnen werd 11-9,11-7,8-11,7-11en 11-8 Hij nam hem dus over 
van Duy.
Bij de jonge jeugd ging de beker naar Thijs
De andere kregen een medaille

Peter



     Disco Bowling
Na een dagje friese kampioenschappen gingen en 24 personen bowlen dit 
waren er liefst 16 minder als vorig jaar.Misschien kwam dit ook door het 
late aanvangstijd. 
We spelden op vijf banen waarvan we er èèn stuk was en we zelf de pun-
ten op moesten schrijven In de anderhalf uur werden er tweetal ronden 
gespeeld.Alleen bij de schrijvers haalde geen tweede ronde.Alleen de pun-
ten van de eerste ronde telde 
De poedelprijs ging naar Trilanka met een punten aantal wat ik maar niet zal 
doorgeven
Bij de jeugd ging de prijs naar Gert
Bij de dames weer naar Tieneke
Bij de heren ging de prijs naar Pim voor Sjoerd.
Volgend jaar zal ik proberen een vroeger tijdstip te regelen na de klachten 
over het aanvangs tijd Dit wordt dan in oktober al afspreken

Peter



De team indeling voor de jeugd voorjaar 2009
De indeling is het zelfde gebleven. Allen is Emma Wouda van Drachten 
overgekomen omdat zij dar geen team heeft om mee te spelen

Team 1  Mark Poos   aanvoerder
  Marlanka Zuur
  Gert Dijkstra     
  Manoek Atanesyen
Geertje Liemburg

Team 2 Gilbert Schaap  aanvoerder
  Daniel schaap
  Marieke Rosema
Freek Stevens
Emma Wouda

Het eerste team speelt eerste klas
Het tweede team speelt zesde klas
Er is geen verschil meer tussen de drie provincies



De aanschaf van de robot is 
mogelijk gemaakt door:



Najaars Competitie 2008
TEAM 3 FRAAI KAMPIOEN

Eerste klasse

1 DOKKUM 1               10-65        Mark bruinsma     24-16  = 66%
2 Yos              1              10-53        Pim van der zwaag 18-12 = 66%
3 delta            1               10-52        Jan ale  maat          24-10=  41%
4 Anja            1               10-48        Jochem de haan     16-6  =  40%
5Buitenpost    1               10-48        Duy  Nguyen         3-1   =   33%
6 Drachten     1                10-34

Een keurige derde plaats voor het eerste team van delta impuls
De verschillen  zijn haast nooit erg groot  tussen de teams in de 
Eerste klasse want tussen plaats 2 en plaats 5 zitten maar 5 puntjes

Tweede klasse b

1 Griffioen 1               10- 71               Arnoud hofma    24-14 = 58%
2 Effect       1              10- 57               Jan Woudstra      18-6  =  33% 
3 Fttc          3               10-51                Arjan Veenstra   24-6 =   25 %
4 Buitenpost 2             10-49               Reino Wijnsma   24-6=    25 %
5 Anja         2               10-36
6 Delta         2              10-36

Ook nu had delta impuls 2 het zwaar te verduren in de tweede klasse
Hoe wel er vaak goed werd gespeeld met spannende wedstrijden toch
Een laatste plaats in deze poule

Vierde klasse b

1  Delta impuls 3        10-65              Jan Zuur         30-24  80%
2 Yos                9        10-57              Vincent thiescheffer  30-21= 70%
3 Dokkum        4         10-54             Henk de haas     30-17=56%
4 Nordic           1         10-49 



Delta impuls 3 was ingedeeld  in een poule van 7 teams waar na de eerste 4
Door gingen in de kampioenspoule
In de tweede ontmoeting met naaste concurrent Yos in Ysbrechtum werd 
het definitieve
Gat geslagen door deze spelers met een ontgoochelende  2-8 te verslaan
Jan zuur had de hoogste percentages in de vierde klasse b
Een prachtig kampioenschap voor onze jongens die alle 3 goed presteerden

Vierde klasse a

1Drachten 3          10-79                        Anne dekker         21-14=66%
2Ready      6          10-57                       Erwin deen             6-4  = 66%
3 Delta      4           10-47                       Jan      zwier          18-9= 50%
4 fttc         4           10-46                       Sjoerd spoelstra     18-8= 44%
5 yos         8           10-37                     Geertje liemburg     6 –2=  33%
6 Effect     3           10-34                      Peter   Langen         24-7=28%

Ook team 4 presteerde goed  en naar vermogen en haalde een keurige derde 
plaats 

Vijfde / zesde klasse 
1 Bergum 4      9 – 69                           Gert dijkstra       9 – 4 =44%
2 Drachten  4   9 – 59                           Johan  Ooms       24-8 = 33%
3  Flecke/mepta 9 –48                          Jan de jong          24-4= 19%
4 Dov 2             9-39                            Trienske van ommen 18-1=5%
5 Drachten 5    8- 39
6Dov           3   8 – 25
7Delta impuls 8 – 21

Delta impuls 5 had het ook nu niet gemakkelijk in deze klasse

Voor het nieuwe seizoen 2009  zijn er nog al wat afzeggingen
Dit houd in dat delta impuls  met 1 team minder gaat deelnemen in de kom-
petitie
Ook zijn er diverse spelers die niet op vrijdag avond inzetbaar zijn



Team indeling voorjaar 2009
 
Team 1         2 klasse                                  Team 2   3 klasse
Jan  ale  maat                                               Henk de haas
Pim van der zwaag                                      Reino wijnsma
Mark  bruinsma                                           Jan zuur
Arnoud hofma                                              Vincent thiescheffer
Jan  woudstra                                              Ton Schall 

Team 3   klasse 4                                       Team 4  Klassse 6
Sjoerd spoelstra                                          Johan Ooms 
Jan Zwier                                                   Jan de Jong
Anne Dekker                                              Trienske van Ommen
Peter Langen                                               Kees Glimmerveen
Erwin Deen                                                 Greetje Liemburg 

Wedstrijd secretaris Anne Dekker



Spelvreugde
Begeleiders en trainers zijn zich onvoldoende bewust van het effect van 
hun gedrag op het sportplezier van de sporters. Het gaat er niet alleen om 
wat je zegt maar ook hoe je het zegt. Onderzoek heeft aangetoond, dat bij 
invloed van de communica-tie 7% uit woorden bestaat, 38% uit de manier 
waarop je iets zegt en 55% van wat je over-brengt via lichaamstaal
wat wel: 
genieten van plezierig sporten belonen
positieve feedback
realistisch zelfbeeld en acceptatie van de situatie zoals hij is
jezelf constant willen verbeteren
gevolgen
wat niet:
winnen is alleen zaligmakend straffen
negatieve feedback
snel een oordeel vellen, snel afgeleid, negatieve gedachten
meer plezier vergroten van de kans sport leuk te blijven vinden
positieve wenken

1) gebruik positieve woorden bij een sportwedstrijd
2) prijzen van de sporter
3) zorg, dat de sporter plezier heeft
4) moedig de sporter aan
5) praat en luister naar de sporter
6) behoud een positieve houding
7) respecteer elkaar

het sturen van de gedachten in de juiste richting  komt ten goede aan de 
frustraties, spanning, zelfhaat, onvrede.

Kwaliteit van het leven en de sportbeoefening.



De meerkampen 
In de voorronde deden Marlanka, Mark, Manoek mee.Geertje kon op die 
datum niet Alleen Mark kwam door naar de finale Hij werd twaalfde van de 
zestien junioren die er mee deden. Hij was de enige met een C licentie, de 
andere hadden allemaal een B licentie 

Top 12
Dit toernooi voor de jeugd werd dit seizoen in Emmen gehouden
Alleen Mark mocht er heen. Hij speelde mee in de eerste klasse.Zij spelden 
een zes kamp De eerste vijf behaalde allemaal drie punten. Eerste werd 
Nick Bruining van Emmen. Mark werd vijfde



De Friese kampioen schappen
Deze werden op 12 januari in Sneek gehouden
Er deden 12 spelers van Delta mee.
3 jeugdleden en 9 senioren De ruimte tussen de tafels was zeer klein, zodat 
er eigenlijk geen goede dubbels gespeeld konden worden Van beide kanten 
kreeg men schoppen en slagen van de andere tafels.

Onze jeugd leden speelden Mark en Manoek deden het goed zowel in het 
dubbel als in het enkel. Marlanka speelde in het dubbel met Rianne Komrij 
van Drachten. Deze Dames hadden zoals gewoonlijk veel lol 

Bij de senioren waren de paren Gert en Johan, Sjoerd en Peter, Arnoud en 
Jan Woudstra, Erwin en Reino en Pim en Jan Ale.De meeste verloren twee 
of meerderen partijen. Niemand van dit vijftal gin door Hoewel er wel 
waren die er  op onderling verschil er uitgingen. Jammer dus.
Bij de enkels was het eigenlijk bijna precies het zelfde. Alleen bij de H 
licentie gingen Sjoerd, Johan en Gert door. Maar daarna was dit ook af-
gelopen 





Beste tafeltennisvrienden,
Ook vorig seizoen deed de jeugd  van Delta weer mee met de competitie. 
Dit seizoen  kwamen we uit met 2 teams. 

Het eerste team wat bestond uit vijf persoenen kwam uit in een gecom-
bineerde klasse  met teams uit Groningen. Het team bestond uit Mark, 
manouk Malanka Geertje en Gert. Dti team kwam uit in de eerste klasse en 
hadden het zwaar. Met 29 punten kwamen ze 1 punt te kort om de laatse 
plaats af te staan aan Midstars. Ook zat er veel verschil tussen de percent-
ages en dus het aantal winstpartijen van de spelers. Ook dit seizoen zal 
dit team weer uitkomen in de eerste klasse dus hopen wij op een beter 
reslutaat.

Het tweede team kwam uit in de vierde klasse. Dit team was duidlijk te 
hoog ingedeeld en konden dan ook weinig partijen winnen. Dit is niet 
verwondelijk omdat de meesten nog nie zolang spelen. Maar ze wisten 
toch 3 punten bijelkaar te slaan in deze gecombineerde klasse met Drenthe 
en Groningen. Volgend seizoen zullen zij hun kunsten vertonen in de zesde 
klasse en we hopen dat  ze dan de punten binnen gaan slaan.

Conclussie na vorig seizoen en in de toekomst kijkend kan het dus alleen 
maar  beter gaan. Ik hoop dan ook dat iedereen weer met veel plezier gaat 
spelen 

Erwin Deen 



Clubkampioenschappen

Delta Impuls

Op 20 Februari a.s. om 19:45 uur

 

Opgave bij:

Anne Dekker

0513-462640 of 06-20428959

of per email: familiedekker01@home.nl 

of op de inteken lijst in de speelzaal



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 

Trainingscoördinator & 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  Heerenveen
e-mail: erwindeen@hotmail.com          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

Vrijwilligerscoördinator: Jan de Jong

Materiaalbeheer&bestelling: Peter Langen  

Materiaal-onderhoud: Henk de Haas                     

Hoofdtrainer: Hassan Almudhafar      Jeugdtrainer: Peter Langen en Jan Woudstra

Verkoopactie: Erwin Deen
Accommodatie: Gymzaal “It Oerset”  Hondsdraf 1  Heerenveen



 



lidmaatschap

Aanmelding (bij de secretaris) kan gedurende het hele jaar. Opzegging van 
lidmaat-schap kan slechts tweemaal per jaar geschieden, per 1 januari en per 
1 juli, schrifte-lijk, te richten aan de secretaris, met inachtneming van één 
maand opzegtermijn

COLOFON
Clubblad van TTV Delta Impuls, jaargang 2008-3 Het blad verschijnt vier-
maal per jaar. Oplage 70 exemplaren.

Het volgende nummer 2008-4 verschijnt in januari  2009 

Website: http://www.delta-impuls.nl

Redactie:.
Vanaf september 2008 : Gerrit Rosema, Kievitstraat 27 te Heerenveen.
Emailadres Info@rosemasportprijzen.nl

Ingezonden artikelen kunnen alleen betrekking hebben op tafeltennis. De re-
dactie kan artikelen inkorten, aanpassen, en zonder opgaaf van redenen weig-
eren. De verant-woordelijkheid voor de inhoud van een geplaatst ingezonden 
artikel ligt bij de oor-spronkelijke auteur.


