DELTA
IMpULS

jaargang 2009 - 2

1

Delta Impuls

Jaargang 2009 - 02

2

Delta Impuls

Jaargang 2009 - 02

Inhoud:

Van de voorzitter___________________________________4
Gezocht__________________________________________5
Van het bestuur____________________________________6
Competitieverslag voorjaar 2009_______________________7
Competitieverslag Bergum___________________________8
Vakantie_________________________________________9
Clubkampioenschappen____________________________10
Competitie team 4, voorjaar 2009_____________________13
In memoriam_____________________________________15
Verslag uitwisselingstoernooi Delta- TTV De Hoarne______16
Competitieverslag, voorjaar 2009_____________________18
Voorlopige teamindeling najaar 2009__________________21
Competitieverslag, team 3___________________________22
BOS-project______________________________________24
Woordzoeker_____________________________________25
Even voorstellen__________________________________26
Co-sponsering____________________________________27
Slottoernooi______________________________________28
Spel____________________________________________30
Functies & Adressen_______________________________31
Informatie nieuw clubblad___________________________34
Colofon_________________________________________35

3

Delta Impuls

Jaargang 2009 - 02

Van de voorzitter.
Voor u ligt alweer het volgende nummer van uw clubblad. Het seizoen zit er
weer op. Er is met wisselend succes geacteerd. Iedereen heeft naar beste
kunnen zijn prestaties verricht.
Soms zit het dan mee en soms niet. Na de zomer echter weer een nieuwe
competitie en nieuwe kansen.
Wel is te merken dat tafeltennis, in Nederland in tegenstelling tot China, een
kleine sport is en steeds kleiner wordt. Teams dienen steeds grotere reizen
te ondernemen om tegenstanders van hetzelfde niveau aan te treffen.
Voorts dienen teams samen te spelen met spelers van andere clubs om
maar volwaardige teams op de been te brengen met gelijkwaardige spelers
zodat iedereen op zijn of haar niveau kan blijven spelen. Dit vereist de nodige aanpassingen en maakt de sport gelijk weer duurder. Als vereniging
moeten we nadenken over samenwerking met andere verenigingen.
Voorts zoekt het bestuur nog enkele leden die zich actief binnen de vereniging willen bezig houden met een aantal zaken. Er wordt anders teveel geleund op slechts enkelen. Deze hebben net zoals andere leden slechts 24
uur in een etmaal beschikbaar. Een deel van die tijd is voor andere dingen
beschikbaar. Meldt u derhalve allen aan.
De kredietcrisis is al over zijn hoogtepunt heen. Zo-even hoorde ik op de
radio dat het bij de banken al weer beter gaat. De mensen zouden zich derhalve weer met wat vrolijkere zaken bezig kunnen houden. Voor meer informatie over de vacante functies kunt u zich wenden tot Peter Langen.
Met vriendelijke groet,
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Gezocht
Erwin Deen is met tafeltennis gestopt. Wij weten dat hij
altijd veel voor de club heeft gedaan. Al deze functies
komen de ter vervallen. Voor al deze functies zijn nu vacatures ontstaan.
Er is een functie vrijgekomen voor wedstrijdsecretariaat.
Tijdelijk wordt dit overgenomen door Peter, maar hij kan
dit niet blijven doen!
Voor de jeugdcommissie heeft Mariska van Duuren zich
opgegeven. Manouk heeft zich als ijverig lid hierbij aangemeld. Maar met z’n tweeën kunnen zij dit niet doen.
Dus ook hiervoor zoeken wij nog een jeugdlid / senior die
hen wil helpen.
Om in de toekomst nog steeds wat te kunnen eten en
drinken in de kantine, wordt ook voor de kantinebevoorrading nog iemand gezocht.
Help de club en geef je op!
Het bestuur
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Beste clubleden,
Even een berichtje van het bestuur over de
kantine.
Doordat er geregeld bedragen lang open blijven staan,
heeft het bestuur twee beslissingen genomen.
Ten eerste: Bij een overschrijding van 5 Euro worden er
geen consumpties meer gegeven.
Ten tweede: Wordt er bij de competitiewedstrijden een
bedrag van meer dan 10 Euro niet betaald dan wordt dit
door een automatische afschrijving aan het eind van de
maand ingevorderd.
Het bestuur hoopt dat iedereen hiervoor begrip heeft.
Het bestuur

ROSEMA SPORTPRIJZEN
Kievitstraat 27
8446 GN heerenveen
tel: 0622802708
E.mail:info@rosemasportprijzen.nl
Website: www.rosemasportprijzen.nl

Het adres voor uw
Bekers, medailles,
Vanen, supporters artikelen
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Competitieverslag voorjaar 2009
Team 1
Het eerste team begon met goede moed aan de competitie door de eerste wedstrijden te winnen.
Mark en Manoek wonnen hun partijen en Gert pikte ook
wel een puntje mee.
Geertje trainde eigenlijk niet genoeg en kreeg bovendien
last van haar knie en kon zich daardoor tijdens de wedstrijden niet volledig inzetten.
Toen er thuis met 7-3 van EFFECT/YOS werd verloren,
werden de kansen om kampioen te worden al minder.Vooral omdat er drie sterke en drie zwakke teams in
de poule zaten.
In de tweede helft van de competitie verloren Mark en
Manoek ook nog onnodig punten en daarmee was de titel
vergeven. Het team is ten slotte toch nog tweede geworden.

Team 2
Het tweede team kwam één klasse lager uit dan in het
vorige seizoen, en dat was in de eerste wedstrijd al direct
te merken. De wedstrijd werd in Lemmer gespeeld en
met 6-4 verloren. Deze 4 punten waren al meer winstpunten dan in het gehele vorige seizoen.
Dat Emma uit Drachten mee deed was ook een heel
groot pluspunt.
Er werd geen wedstrijd meer met 10-0 verloren zoals vorig jaar, maar wel gewonnen met 10-0. Deze keer wisten
alle spelers meer dan twee wedstrijden te winnen.
Emma speelde bovendien 100% , Gilbert, 60%, Freek en
Daniel 40% en Marijke 20 %.
Dit team is verdienstelijk als derde geëindigd.
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Wedstrijdverslag Bergum 4 – D.I.4

27-02-2009

Gas op de plank en dubbele Tom in werking was het een
fluitje van een cent. In no time stonden we voor de sporthal en even later konden we met inspelen beginnen.
We speelden tegen een jeugdteam met een fanatieke
aanvoerder, die ons vertelde, dat zij eigenlijk niet in deze
klasse hoorden. Dat bleek, want ieder bond hij aan zijn
zegekar, hoewel Johan wel degelijk een kans maakte.
Tegen de dame meenden we een kans te hebben. We
snoepten wel wat games, maar aan de finish waren de
bloemen voor haar.
Johan maakte de 3e tegenstander een compliment voor
zijn zeer aanvallende manier van spelen. Hier was geen
kruid tegen gewassen.
De jeugd was vliegensvlug vertrokken, hoewel de heren
nog even tijd hadden om handje te schudden.
Na afloop gingen we te vroeg naar huis om Marcel(vriend
van Tryntsje) toe te zingen via de mobiel i.v.m. zijn verjaardag.
Groet Tryntsje, Johan, Jan.
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Vakantie
In de maand juni is er alleen training op de maandagen. Dat zijn
de volgende data`s 15, 22 en 29
juni.
Hierna gaan we lekker op vakantie en genieten
we van onze welverdiende rust.
We beginnen de trainingen met vol goede moed
weer op maandag 24 augustus a.s.
Het bestuur
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Club kampioenschappen Delta Impuls
2008/2009

Pim van der Zwaag Kampioen
Op vrijdag 20-02-2009 werden de club kampioenschappen
van Delta Impuls gespeeld. Precis om kwart voor 8 werd het
startschot gegeven en brandde de strijd los. Er werd gekozen
voor de ‘best off Three’, omdat 10 wedstrijden op 1 avond wel
veel is. Het organisatie comité Jan Zuur en Anne Dekker was
het gelukt om 19 spelers achter de tafels te krijgen. Deze waren verdeeld over drie poules. Twee van zes en een van zeven. De nummers 1 en 2 gingen door na de A finale. De nummers 3 en 4 kwamen in de B en 5 en 6 gingen door na de C
finale. In de voorrondes geen echte grote verrassing of het
moest Jan zuur zijn die in een zware poule toch wist door te
dringen naar de A poule. In poule C kon Gert Dijkstra het niet
redden tegen de gevestigde orde Peter Langen en Sjoerd
Spoelstra, en werd derde.
Peter kon Sjoerd niet verslaan dus Peter werd twee.
Oude rot Sjoerd dus kampioen in de C poule en een rollade
plus de wissel trofee Rijker konden Sjoerd en supporster Heike huiswaarts keren.
Eindstand Poule C:
1. Sjoerd Spoelstra
2. Peter Langen
3. Gert Dijkstra
4. Kees Glimmerveen
5. Johan Ooms
6. Trienske van Ommen

5 punten
4 punten
3 punten
2 punten
1 punt
0 punt

In poule B moesten de oudjes het afleggen tegen aanstormend jeugd talent. Zelfs Jan Woudstra moest het afleggen
tegen dit jeugdig geweld en werd slechts derde. Manouk Ata-
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nesyan speelde zeer sterk en werd tweede omdat hij verloor
van Mark Poos.
Mark Poos was in de finale niet te stoppen en ging met de
rollade en wisselprijs verdiend naar huis als B kampioen. Een
prachtig succes voor dit jeugd talent.
Eindstand poule B:
1. Mark Poos
2. Manouk Atanesyan
3. Jan Woudstra
4. Vincent Thiescheffer
5. Henk de Haas
6. Anne Dekker

5 punten
4 punten
4 punten
3 punten
2 punten
1 punt

In poule A natuurlijk veel spannende wedstrijden. Net naast de
prijzen viel de drievoudig clubkampioen Mark Bruinsma, doordat hij geen kompetitie speelt en niet meer traint heeft dit ritme
hem waarschijnlijk de das omgedaan. Sander Derkx de laatste
tijd al in topvorm haalde nu een fraaie tweede plaats met alleen verlies tegen Pim van der Zwaag. Pim van der Zwaag
kwam zag en over won hoewel Arnoud Hofma de eer had de
nieuwe clubkampioen te verslaan wat een uitstekende prestatie is.
Eindstand Poule A:
1. Pim van der Zwaag
2. Sander Derkx
3. Mark Bruinsma
4. Arnoud Hofma
5. Jan Zuur
6. Jan Ale Maat

4 punten
4 punten
3 punten
2 punten
1 punt
0 punt

Al met al een zeer geslaagde avond en om ± 11:30 uur was de
prijsuitreiking.
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Uw wedstrijd Secretaris
Anne Dekker

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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Delta Impuls team 4

voorjaar 2009

Ons team heeft de afgelopen seizoenen steevast de laatste
plaats bezet in de gecombineerde 5e/6e klasse en daarmee aangetoond uit het 6e klasse hout te zijn gesneden.
Recreativiteit bundelen we aan onervarenheid maar met inzet
en enthousiasme treden we elke tegenstander tegemoet.
Tryntsje, Jan en Johan hebben trainingen gevolgd en Kees die
veel voor zichzelf traint kwam het team versterken.
Ook ons team werd geconfronteerd met een zeer sterke voorronde met diverse gedegradeerde 4e klassers en teams die op
promotie staan. Het werd een ronde sparren en strijdend ten
onder gaan. Het tweede deel van de kompetitie gaf ons de
uitdaging niet als onderste te eindigen in de inmiddels gevormde 6e klasse.
Met elkaar coachen en inspireren begonnen we zowaar wedstrijden gelijk te spelen en het scheelde een haar of we waren
in de middenmoot geëindigd.
Met Tryntsje –wie kent haar niet in Friesland?-werken we aan
de techniek, Jan staat er altijd met veel karakter en een onnavolgbare badmintonserve, Kees wordt steeds sterker en zoekt
nog naar de ideale speelstijl evenals Johan die gekozen heeft
voor een solide verdediging.
Zoals het hoort wensen wij elke tegenstander een prettige
wedstrijd en veel plezier bij elke set. Maar het lukt steeds meer
om moeilijk retourneerbare serves te produceren, tot voor kort
niet haalbare returns direct tot punt te promoveren en zelfs
ervaren 4e klassers onder druk te zetten, de wedstrijden worden steeds prettiger, het wordt nog wat.
Geholpen door het sparren met sterke spelers op de maandag
avond zetten we ons beste beentje voort.
De aanvoerder.
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Emma scoorde met de competitie
100%, daarvoor ontving zij deze
mooie beker tijdens het slottoernooi.
Emma gefeliciteerd!
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In memoriam Marie-Anne Kaptein.
Zondag 31 mei bereikte ons het droeve bericht dat
Marie-Anne Kaptein op 56-jarige leeftijd is overleden.
Wij leven met Eric, Sven, Brenda en Kirsten mee.
Marie-Anne Kaptein heeft veel voor het noordelijke
tafeltennis betekend. Velen zullen haar herinneren
als bestuurslid afdeling Friesland, belast met jeugdzaken. Binnen de tafeltenniswereld heeft zij nog veel
meer betekend.
Wij wensen familie en vrienden veel sterkte toe in
deze moeilijke tijd!
Bron: www.noordnttb.nl (ook voor meer informatie)
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“Jeugd Delta impuls maakt favorietenrol waar”
Een wedstrijdverslag van het uitwisselingstoernooi tussen Delta Impuls en TTV De Hoarne.
-Zondag 22 februariVan uw verslaggever Jan Woudstra.
Een beetje aan de late kant komen de jeugdspelers van “TTV
de Hoarne” aan in het tafeltenniswalhalla van Heerenveen.
Daar zullen ze zich meten met de Heerenveense tafeltennisjeugd. Het eerste uitwisselingstoernooi tussen beide verenigingen is vandaag een feit. Natuurlijk is de jeugd van Delta
Impuls favoriet op deze dag. Immers, de jeugd van Haskerhorne speelt slechts 1 uurtje per week recreatief, terwijl de
toppers van Delta naast de vele uren trainingsarbeid ook nog
eens alle toernooien afgaan en meedoen aan de competitie
van de tafeltennisbond. De jeugd en trainers van Haskerhorne
waren dus extra gemotiveerd, en hoopten stiekem op een
stunt op Heerenveense bodem.
18 deelnemers gingen om 13.00 van start met het toernooi. Er
werd eerst gespeeld in vier poules, waarbij de helft bestond uit
spelers uit Haskerhorne en de andere helft uit spelers van Delta Impuls. De eerste wedstrijden wisten de Haskerhorners nog
flink partij te bieden. Bloed, zweten en tranen kostte het de
jonge spelers van Delta om de fanatieke recreanten de baas
te blijven. Dit gaf hoop, maar toen de toppers van Delta hun
spierballen lieten zien, bleek de strijd al snel gestreden. Delta
bleek toch echt een maatje te groot. De spelers van Haskerhorne moesten genoegen nemen met twee plaatsjes in de Bpoule en konden dus niet strijden om de titel. In Die B-poule
was er gelukkig toch nog een succesje voor TTV de Hoarne,
omdat Remmelt daar namens de club tweede wist te worden.
Marlanka kon hem nog net de baas en werd hierdoor winnaar
van de poule.
In de A poule gingen vervolgens alle poulewinnaars de strijd
met elkaar aanbinden. Mark, Manoek, Wolfert en Jornert
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moesten uitmaken wie de prestigieuze titel binnen ging slepen.
De gebroeders Glimmerveen wisten niet hun normale niveau
te halen, en dus werd al gauw duidelijk dat trainingsmaatjes
Mark en Manoek het samen mochten gaan uitmaken. Een
echte titanenstrijd was het gevolg. Met 15-13 en 13-11 wist
Mark uiteindelijk de winst naar zich toe te trekken, en was natuurlijk uitzinnig van vreugde met deze overwinning.
Alle prijswinnaars op een rijtje:
A-poule: 1. Mark (Delta Impuls)
2. Manoek (Delta Impuls)
B-Poule: 1. Marlanka (Delta Impuls)
2. Remmelt (TTV De Hoarne)
C-Poule: 1. Thijs (Delta Impuls)
2. Jelmer (TTV De Hoarne)
D-Poule: 1. Marvin (TTV De Hoarne)
2. Marijn (TTV De Hoarne)
E-Poule: 1. Deva (TTV De Hoarne)
2. Jille (TTV De Hoarne)
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Mooie successen in de Voorjaars Competentie 2009 voor
Delta Impuls
Delta Impuls kwam met 4 teams uit in de voorjaarscompetitie 2009 en alle teams presteerden goed.
Team 1 Kampioen
Na het vertrek van Mark Bruinsma en Jochem de Haan werd
besloten om team 1 terug te trekken uit de 1e klas en 2e klas
te gaan spelen. Dit werd een groot succes, want team 1 werd
ook met Arnoud Hofma en Jan Woudstra met grootmacht vertoon opnieuw kampioen in de tweede klasse. Met promotie
naar de 1e klasse natuurlijk, ook hadden Pim van der Zwaag
en Jan Ale Maat ook een niet onbelangrijk aandeel in het
kampioenschap.
Eindstand 2e klasse A
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Delta Impuls
Drachten
Ready
Buitenpost
Anja
Effect

Pim v.d Zwaag
Jan Ale Maat
Arnoud Hofma
Jan Woudstra

1
1
4
2
2
1

10-72 p
10-61
10-54
10-45
10-35 d
10-45 d

21-20= 95%
21-16= 76%
30-22= 66%
15- 7= 46%

Ook team 2 deed het prima in de 3e klasse A met een derde
plaats. Ook zij hadden een nieuwe speler in de gelederen namelijk Ton Schall en ook deze deed het prima op 3e klas niveau. Henk de Haas offede zich op en kwam maar 1 maal in
achtie in deze kleine poule.
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Eindstand 3e Klasse A
1.
2.
3.
4.
5.

DoV
Yos
Delta
Odi
Schieringen

1
4
2
2
1

Ton Schall
Henk de Haas
Jan Zuur
Vincent Thiescheffer
Reino Wijnsma

8-59 p
8-47
8-39
8-32
8-23 d

12- 8= 66%
3- 2= 66%
24-12= 50%
18= 9= 50%
15- 7= 46%

Team 3 had het aanvankelijk zwaar te verduren, maar speelde
zich in de laatste 3 wedstrijden veilig door, door 21 punten te
behalen genoeg was voor een 4e plaats. En dus een behoud
van de vierde klasse.
Eindstand 4e klasse A
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Yos
Dokkum
Anja
Delta Impuls
Ready4
Effect

Anne Dekker
Jan Zwier
Peter Langen
Erwin Deen
Sjoerd Spoelstra

6
4
4
3
6
2

10-80 p
10-59
10-54
10-43
10-39 d
10-26 d

27-18= 66%
18- 8= 44%
21- 7= 33%
6- 2= 33%
18- 5= 27%
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Team 4 had het eerst zwaar te verduren in de voorrondes met
veel sterke vijfde klassers. In de tweede ronde kwam men in
de zesde klasse en kon hier leuk mee ballen. Jammer is dat er
maar 9 wedstrijden werden gespeeld en men soms alleen
thuis moest spelen.
Eindstand 6e klasse
1.
2.
3.
4.
5.

Schieringen
Flecke/Mepta
Drachten
Delta Impuls
Dov

Kees Glimmerveen
Johan Ooms
Jan de Jong
Trynske van Ommen

2
1
4
4
3

4-30
4-23
4-18
4-16
4-13

9-6= 66%
12-7= 58%
6-1= 16%
9-0= 0%
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Voorlopige team indeling
najaar 2009
Team 1 1e klasse
1. Pim van der Zwaag
2. Jan Ale Maat
3. Arnoud Hofma
4. Jan Woudstra

Team 2 3e klasse
1. Ton Schall
2. Jan Zuur
3. Vincent Thiescheffer
4. Reino Wijnsma

Team 3 3e Klasse
1. Eddy Lingmont
2. Anne Dekker
3. Mark Poos
4. Manouk Atagnesyen

Team 4 4e klasse
1. Henk de Haas
2. Jan Zwier
3. Peter Langen
4. Sjoerd Spoelstra

Team 5 6e Klasse
1. Kees Glimmerveen
2. Johan Ooms
3. Jan de Jong
4. Trynske van Ommen
Reserve:
5. Gert Dijkstra
6. Geertje Liemburg
Wedstrijd secretaris A.
Dekker
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De avonturen van Smokey en de Bandits
Oftewel team 3 in de voorjaarscompetitie 2009
De eerste wedstrijd in Dokkum was heel gezellig. Smokey, beter bekend onder de naam Peter Langen, zorgde
voor een grote verassing door de sterke Durk, die prachtige topspin ballen geeft, te verslaan.
Dit gebeurde naar een 10-6 achterstand. En twee verloren sets 11-9 11-8 voor Smokey, maar zes carabouls op
een rij deed de sterke Durk de das om. 10 –12 voor Peter
gevolgd door 9-11 en een 10-8 werd door de Bandit ook
gewoon gewonnen met 10-12 klasse!
Helaas waren de pittige tantes Corrie Wijstra en Tanja
Vellema Peter te machtig en deden Smokey zand happen. Dekker steeds gekker liet zich dit maal niet verblinden door de kop lampen van de dames en won beide
partijen, maar begon met verlies tegen Durk.
Anne zei: ‘ zo nu hoef ik niet meer op mijn 100% te passen’. Wat ook een redenatie is. Helaas won de andere
Bandits good old Sjoerd geen partij al was hij tegen Corrie dicht bij 11-13 11-9 11-7 14-12.
Dokkum is een gezellige club en team 3 kwam dan ook in
de late uurtjes thuis, want de dames van Dokkum weten
niet alleen achter de tafel van wanten, maar staan ook
hun mannetje achter het bier.
Op vrijdag de dertiende moest het Bandit team 3 thuis
aantreden tegen het altijd lastige Anja 4. Dit maal zonder
Smokey maar wel met drie Bandits. Nu zorgde Jan Zwier
voor een verrassing door de sterke Peter de Vries te verslaan.
Deze Peter moest invallen in de tweede klas en won hier
twee partijen, grote klasse van Jan Zwier! Jan Zwier die
dus ook won van de lastige Sjoerd van der Werf. Onze
22
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Sjoerd Spoelstra dus won van André Bos wat ook zeer
goed was te noemen. Anne Dekker had zijn dag niet en
verloor drie partijen, maar ja het was dan ook vrijdag de
13e, wat Anne geen gelukt gebracht heeft.
Ook de dubbel van Sjoerd en Jan ging close naar Anja.
Eindstand Delta Anja 3-7 dus.

Tafeltennistafel verkoop
Heb je belangstelling voor een tafeltennistafel?
Meld je bij iemand van het bestuur.
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Het BOS-project
Zoals velen van jullie weten zijn wij (Peter en ik) met een aantal CIOS-studenten meerdere weken druk geweest met het
BOS-project.
Het BOS-project houdt in dat kinderen van verschillende basisscholen van ‘de Greiden’ vrijwillig konden kiezen uit verschillende sporten, waaronder dus tafeltennis. Dit is opgezet
door het ministerie, om sport te bevorderen bij de jeugd.
Van te voren hadden we al nagedacht over de groepen en
lesideeën. Helaas was de opkomst van beide keren niet zo
groot. De planning was dat er twee groepen zouden zijn, maar
beide keren konden we de aantal kinderen kwijt in één groep
van 2 tot 3 uur op de woensdagmiddag.
Het is erg leuk om te zien hoe kinderen leren te tafeltennissen in 4 weken. De eerste
week komen ze binnen en hebben veel kinderen moeite met opslaan en terugspelen,
maar als je dan kijkt wat ze na vier weken
allemaal kunnen dan sta ik toch altijd weer
versteld.
Met het gebruik van de robot binnen de groep en het spelen
van verschillende spelletjes, leren de kinderen op een leuke,
sportieve manier terug te spelen en te richten.
Vooral de spelletjes die speciaal door Peter zijn besteld zijn
erg in trek. Dit zijn spelletjes als golf, basketbal, cricket, voetbal, drie-op-een-rij en rugby. Al deze spelletjes worden op de
tafeltennistafel gespeeld. Denk hierbij aan twee doelen voor
voetbal en een net voor basketbal waar je de bal in moet spelen.
De kinderen waren erg enthousiast en we hopen natuurlijk dat
we hier een paar leden voor terug krijgen.

Mariska.
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Woordzoeker Tafeltennis
Zoek de onderstaande woorden op, omcirkel de overgebleven letters en vind de oplossing.
B
T
N
E
C
I
V
R
E
S
B
D
O

A
O
T
E
N
U
E
J
T
A
B
J
E

L
P
L
E
T
D
R
A
L
L
Y
I
S

L
S
T
P
E
S
D
L
S
G
D
R
C

AANVALLEN
BALLENKANON
DUBBELEN
KANTINE
NETSERVICE
SERVICE
TEAMSPORT
TRAINING

E
P
D
U
B
B
E
L
E
N
N
T
H

T
I
T
A
N
N
D
R
T
I
A
S
U

J
N
V
P
K
R
I
C
V
N
H
D
I

BACKHAND
BALLETJE
FOREHAND
LET
RALLY
SET
TENUE
VERDEDIGEN

E
E
M
A
G
E
G
H
T
I
K
E
V

K
A
N
T
I
N
E
N
K
A
C
W
E

F
O
R
E
H
A
N
D
E
R
A
E
N

N
I
P
S
K
C
A
B
A
T
P
B
N

A
A
N
V
A
L
L
E
N
M
I
J
!

T
R
O
P
S
M
A
E
T
A
F
E
L

BACKSPIN
BATJE
GAME
NETJE
SCHUIVEN
TAFEL
TOPSPIN
WEDSTRIJD

Oplossing:
…………………………………………………………………………………………………
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Even voorstellen…
Mijn naam is:
Marijke Rosema
Leeftijd:
9 jaar
Woonplaats:
Heerenveen
School / opleiding: obs Ekke de Haan
Groep:
6
Hobby’s:
tafeltennissen,
computeren,
buiten spelen.
Lievelingseten:
pasta
Lievelingsdier:
konijn
Favo vakantieland: Nederland.
Competitie?:
Ja, afgelopen seizoen zesde klasse.
Waarom heb je voor tafeltennis gekozen:
Via de snuffelweek moest ik kiezen tussen voetbal en
tafeltennis. Ik heb voor tafeltennis gekozen, omdat voetbal mij toch een te ruwe sport leek.
Wie is je beste vriend(in) op tafeltennis:
Danique, omdat ze bij mij in de buurt woont en omdat ik
haar vaak zie.
Wat wil je later worden:
Haleluja… even denken. Ik wil wel dierenarts worden,
omdat ik van dieren houd.
Wat wil je nog kwijt?
Ik wens jullie allemaal een sportief tafeltennisseizoen
(zegt mama).

Ik geef de pen door aan Danique.
Veel succes Danique!
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Wie wordt nummer 13 ???
Co-sponsoring door o.a. (ex)leden.
Verhoging inkomsten t.b.v. het bevorderen van de
doelstellingen van de tafeltennisvereniging Delta
Impuls, welke statutair zijn vastgelegd.

Doel:

Publicatie: In het clubblad van juni.
Bijdrage:

Minimaal 10 euro per jaar.

Betaalwijze: d.m.v. acceptgiro in de maand maart.
Duur:

In principe onbeperkt, maar er kan per jaar worden
opgezegd.

De navolgende personen hebben zich opgegeven:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Bruining P.
Deen E.
Gellekom A.
Haas de H.
Jong de J.
Hofman A.

7. Langen P.
8. Pengel E.
9. Roddenhoff Y.
10. Spoelstra S.
11. Vries de J.W.
12. Zwaag v.d. P.

De penningmeester heeft te kennen gegeven, de financiële
situatie is verslechterd. Zij verzoekt iedereen om manieren of
ideeën door te geven om het saldo weer op te krikken. (Wij
hopen op veel reacties!)
Mede in dit kader zijn er 3 personen, die zich bereid hebben
verklaard € 50,- of meer te willen overmaken.
Wij zijn hiervoor erg dankbaar.
Het bestuur.
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Het slottoernooi
Op vrijdag 29 mei was er weer een gezellig slottoernooi.
Ik was in topconditie. Ik heb vier wedstrijden gewonnen
en één wedstrijd verloren. Ik heb van Peter, Jan de Jong,
Rob en Mino gewonnen en van Hildebrand verloren. Het
was leuk, er was ook collega van mijn vader en zijn twee
dochters en zijn zoon. Dat was ook gezellig, want ik ben
goede vrienden met hun. Ik deed voor de tweede keer
mee, mijn vader ook voor de tweede keer. Hij deed mee
voor spek en bonen, voor de gezelligheid en voor mij.
Hij wil niet zeggen hoeveel hij heeft gewonnen en verloren. Jammer hè?!
Ik hoop volgend jaar weer op een gezellig, positief slottoernooi.
Doei, groetjes Marijke.
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Het slottoernooi
Als ik terug kijk dan denk ik aan een zeer geslaagde en
gezellige avond.
De avond begon om 19.00uur. Na even ingespeeld te
hebben kregen we van Peter de indeling te horen. Met
een redelijke grote opkomst van leden, vrienden en familie kunnen er totaal 5 poules van 7 en 1 poule van 8 worden gemaakt. Op een groot vel papier kun je lezen welke
letter er bij je naam staat. De letters die zijn uitgedeeld
door Peter en Pim variëren tussen de A en de E. Bij A
heb je voornamelijk punten tegen en bij een E krijg je
voornamelijk punten voorsprong. Een erg leuk (en
meestal eerlijk) systeem, waarbij het soms voor de A’s
erg moeilijk is toch van de E’s te winnen, want A tegen E
geeft A 15 punten tegen.
Een grote schok is voor de meeste toch wel het spelen
met gelijke batjes. Geen noppen of snelheidsverschillen:
iedereen gelijk.
Ook ik moest erg wennen aan de nieuwe manier van
spelen die voor deze batjes vereist was, en ik durf te
zeggen dat ik vast en zeker niet de enige was.
Een leuke en gezellige afsluiting van dit jaar, toelevend
naar het volgende jaar.
Voor iedereen alvast een fijne zomervakantie.
Mariska
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Spel
Welk woord vul ik in?
_ _ _ _ _ tennis

voet _ _ _

Voetbal _ _ _ _ _

_ _ _ gevoel

_ _ _ _ _ lamp

_ _ _ spel

Welk 6 tafeltenniswoorden vind je in deze reeks?

blebalplotafelgrenetoeibatjevetopspinpokschuivenerstnek

Hoeveel ronde tafeltennisballetjes zie je?
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Functies & adressen
Voorzitter:
Henk de Jong
adres: Heidemeer 52 8445 SB
e-mail: de.smurfen@hetnet.nl

Heerenveen
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:.seinen@hotmail.com tel.:0513-653524
Trainingscoördinator:
Peter Langen
adres: Rolklaver 2 8446 CK
Heerenveen
e-mail: peter.langen@wanadoo.nl tel.: 0513-626886 /
06-30294095 (na 18.00 uur)
Jeugdcommissiezaken:
Mariska van Duuren
Adres: Wederik 88 8446 AD Heerenveen
Tel: 0513Email: mariskavd86@hotmail.com
841712
Wedstrijdsecretaris senioren:
Anne Dekker
adres: De Rival 22
8401 WR
e-mail: familie.dekker01@home.nl
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Wedstrijdsecretaris jeugd:
Peter Langen
adres: Rolklaver 2 8446 CK
Heerenveen
e-mail: peter.langen@wanadoo.nl tel.: 0513-626886 /
06-30294095 (na 18.00 uur)
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
tel.: 0513-631053
e-mail j.jong10@upcmail.nl.
Website: Jan Zuur info@delta-impuls.nl
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, Mariska van Duuren en Jan
Woudstra
Accommodatie: Gymzaal “It Oerset”
Hondsdraf 1
Heerenveen
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Belangrijk!

Het nieuwe clubblad komt uit:
in oktober.
Daarom willen wij:
- Dat alle stukken ingeleverd zijn voor 30 september
a.s.
- Stukken die niet op tijd binnen zijn, worden niet
meer geplaatst!!!
- De stukken moeten worden aangeleverd als WORDdocument, lettertype Arial, grootte 12.
Wij zijn teveel tijd kwijt in het aanpassen van de documenten.
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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 2009-2 Het blad
verschijnt viermaal per jaar. Oplage 70 exemplaren.
Het volgende nummer 2009-3 verschijnt in oktober 2009
Kopie verslagen moet u voor 30 september inleveren.
Anders wordt het niet meer geplaatst in dat nummer.
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 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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