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Van de voorzitter 

Door een misverstand is de onderstaande tekst niet 
in het laatste clubblad geplaatst. Inmiddels zijn wat 
zaken achterhaald. 
Inmiddels is 2010 al weer een tijdje onderweg. 
De diverse competities zijn weer begonnen. 
Het eerste team speelt nu in de tweede klas. We 
hopen er het beste van. Het kan echter alleen maar 
beter gaan.  
Sportief gezien wel veel succes bij de Friese 
kampioenschappen. Zo is Rianne Fries kampioen 
en Malanka tweede bij de junioren geworden. 
Danique en Emma werden eerste en tweede bij de 
pupillen terwijl Emma ook nog in het dubbelspel 
tweede werd. Marijke werd eerste bij de welpen en 
Mark werd tweede bij de junioren. 
Tenslotte werd het dubbelspel bij de junioren 
gewonnen door de gebroeders Glimmerveen. 
Bij de senioren tenslotte werd Arnaud tweede bij de 
spelers met F licentie. Allen hartelijk gefeliciteerd 
met het behaalde succes. 
Eén en ander geeft wel aan dat het met het peil op 
provinciaal niveau wel goed zit. Dit terwijl we 
inmiddels toch wel een kleine vereniging aan het 
worden zijn. 
De huisvesting is verder blijft een bron van zorg. We 
zitten in een mooie gymzaal. Zoals echter ook al in 
het Skoatterdoarpsnijs valt te lezen staat er een 
heleboel te gebeuren in Oudeschoot. 
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Er komt een nieuwe multifunctionele accommodatie 
waarin verschillende organisaties samen allerlei 
diensten en mogelijkheden aanbieden. Dit om de 
leefbaarheid in Oudeschoot te vergroten en er een 
samenhangend netwerk voor kinderen en ouders te 
realiseren. 

Zeer belangrijk. 
Een minpuntje voor de tafeltennisvereniging is dat 
de school wordt gesloopt. Het gymnastieklokaal 
blijft bestaan en wordt gerenoveerd. Dit houdt 
echter in dat bij sloop in de zomer het nog 
onduidelijk is waar de tafeltennisvereniging na de 
zomer van 2010 haar domicilie zal hebben. 
Dient er te worden verhuisd vanwege de renovatie? 
Dat hebben we tenslotte met it Oerset ook al 
beleefd, danwel kan de vereniging aan de 
Schoterschans blijven, want in het oude gymlokaal 
kan de eerste tijd ook alleen maar apenkooi worden 
gespeeld. 
Inmiddels lijkt het erop dat de vereniging weer naar 
it Oerset kan. Dit is nog niet 100% zeker. 
In ieder geval zal dan de gymzaal ontruimd dienen 
te worden. Exacte plannen zijn nog niet bekend 
maar er zal geen school in gebruik worden 
genomen. Het gebouw staat tot nader order leeg. 
Zo gauw er meer bekend is laat ik het u weten. 

Met vriendelijke groet, 

Henk de Jong 
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ROSEMA SPORTPRIJZEN 

Kievitstraat 27 
 8446 GN Heerenveen 

 tel: 0622802708 
Email:info@rosemasportprijzen.nl 

                                     
 Website: www.rosemasportprijzen.nl 

Het adres voor uw 
Bekers, medailles, vanen en  

supporters artikelen 



Clubblad Delta Impuls      2010-02 

7 
 

 
Competitie indeling najaar 2010. 

De nieuwe teamindeling is nog niet bekend. 
De competitiespelers krijgen bericht zodra deze 
teamindeling bekend is. 
 
 
 

 
 

Zoals jullie ook wel weten, wordt onze 
vereniging langzaam steeds een beetje 
kleiner.. 
Dit is natuurlijk niet de bedoeling! 
 
Neem iemand mee die je kent..  
Collega’s, vrienden, familie maakt niet uit... 
Dan breiden we langzaam aan de club weer 
uit!! 
Hoe meer leden hoe gezelliger toch??? 
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Oudeschoot – Tafeltennis die-hard Johan Ooms 
maakte ondanks een koude en natte 
maandagavond de reis van Steenwijk naar 
Oudeschoot om daar een balletje te slaan. Johan 
verscheen plots in de zaal, hij was deze keer wel 
heel erg stiekem naar binnengeglipt. Aan het eind 
van de avond bleek waarom. Johan was zijn broek 
vergeten of kwijt (dit is niet helemaal bekend). Om 
koude benen te voorkomen trok hij zijn sokken tot 
op zijn knieën (volgens velen een nieuw 
wereldrecord). Dit heugelijke moment moest 
natuurlijk wel worden vereeuwigd. Johan was echter 
niet al te trots op zijn prestatie en probeerde te 
vluchten. Arnoud kon dit voorkomen door de 
deuropening te blokkeren. Manoek pakte snel zijn 
mobieltje en schoot dan uiteindelijk toch de foto.     
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Alweer een nieuwe woordzoeker 
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Zoek de volgende namen van de 
competitiespelende senioren: 
Jan   Arnoud  Mark 
Anne   Manoek  Vincent 
Eddy   Peter   Sjoerd 
Henk   Jan   Kees 
Tryntsje  Mariska  Nico 
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Weet jij deze antwoorden?? 
 
 
Dit jeugdlid speelde dit seizoen maar liefst 100% 
 
 
Deze 4 jeugdleden hebben dit competitieseizoen 
helaas niks gewonnen!! 
 
 

 
 

 
 
Deze twee jeugdleden speelden dit seizoen tussen 
de 60 en 80%. 
_________________________________________ 
 
 
 
Weet je de antwoorden niet???  
Dan kom je ze vast nog tegen in dit clubblad! 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



Clubblad Delta Impuls      2010-02 

11 
 

Even voorstellen jeugd… 
 
 

Mijn naam is: Christine Peterson 
Leeftijd:12 
Woonplaats: Heerenveen         

School / opleiding: Het Kompas  
Groep: 8 

Hobby’s: Tafeltennis, tekenen en computeren 
Lievelingseten: Macaroni 
Lievelingsdier: Dolfijn 
Favo vakantieland: Zwitserland 
Competitie?: Nee                         

Waarom heb je voor tafeltennis gekozen: Ik deed 
mee met de clinics en dat vond ik heel leuk en toen 
ben ik erop gegaan. 
Wat vind je het leukst op tafeltennis?: Alles wel.  
Wie is je beste vriend(in) op tafeltennis: Marijke en 
Danique. 
Wat wil je later worden: Dolfijnentrainster 
Wat wil je nog kwijt?:

 

 Niks 

Ik geef de pen door aan Gilbert. 
Veel succes! 
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Even voorstellen senioren...  
 
 
Mijn naam is:  Nico Hakze 
Geboortedatum en/ of leeftijd: 9 mei 1987, 
22 jaar 
Woonplaats:   Heerenveen 
Verliefd /verloofd/ getrouwd:  
Verliefd op mijn lieve meisje. 
Beroep: Hovenier/ quad machinist 
Waarom heb je voor dit beroep gekozen: 
Lekker buiten bezig. En alles wat je hebt 
gedaan ziet er weer netjes uit. 
 
Hobby’s: vriendin, auto’s, motor rijden, computeren 
Lievelingseten: Aardappelschotel 
Lievelingsdier: Onze kat 
Favo vakantieland: Luxemburg en Frankrijk 
Competitie?:  ja 5e klasse                        

Waarom heb je voor tafeltennis gekozen: 
Mooie sport als alles goed gaat  
Met welke bekende Nederlander zou je nog wel eens 
een beschuitje willen eten?: Met niemand 

Wat heb je het liefst: 
- backhand / forehand:  forehand  
- aanvallen / verdedigen: aanvallen 
- uit of thuis wedstrijd: thuis 
- bier voor of na de wedstrijd: Na 
- winnen of verliezen: met 11-0 winnen  
Wil je nog wat kwijt aan alle trouwe lezers?  
Succes met de volgende competitie ronde! 
Aan wie geef je de pen door? 
Geef het toetsenbord maar door aan Kees. 
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Hoeveel personen zie je hier aan de kant zitten?? 

En hoeveel zouden er dan achter de tafel staan? 
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Met ontsteltenis hebben we 
kennisgenomen van de dood van 

 
HUY NGUYEN 

 
Huy was een aantal jaren geleden een 

poos lid van onze vereniging. We 
hebben hem bij trainingen en 

wedstrijden leren kennen als een 
sportieve en zachtaardige jongen. Zijn 

plotselinge dood vinden we 
verbijsterend en intens verdrietig. 

Huy is maar zestien jaar geworden. 
We hopen dat de familie troost en 

kracht zal kunnen vinden. 
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Voorjaarscompetitie 
De voorjaarscompetitie is bij de senioren voor alle 
teams een succes geworden. Jammer genoeg was 
er uitval door ziekte en werd Jan Zwier tot opgeven 
gedwongen door een zweepslag, maar dit kon 
allemaal worden opgevangen.  
 
Het vierde team trad voor het eerst – en wat 
nerveus - aan in de 5e klasse. Het leek een beetje 
een gok, want Johan Ooms had tegen zijn zin 
moeten afhaken door NTTB-regelgeving over het 
spelen bij meerdere verenigingen en daardoor was 
het team een sterke speler kwijtgeraakt. Mariska 
verving hem; een taaie opgave waarvan ze zich 
prima heeft gekweten - als debutante won ze maar 
liefst 6 van haar 24 wedstrijden, wat een score van 
25% betekent. Ook Tryntsje won een partij, tegen 
Ready 7, en eindigde met een 5% score, waardoor 
ze in de totaalstand drie spelers uit de 5e klasse 
voorblijft. Nico versloeg 14 van zijn 27 
tegenstanders en scoorde daarmee een uitstekende 
52%, wat hem een plaats net boven de middenmoot 
van de ranglijst oplevert. Kees, die door ziekte een 
aantal wedstrijden moest afzeggen en de laatste 
twee wedstrijden moest invallen in het derde team, 
won voor het vierde team 14 van zijn 15 wedstrijden 
en eindigde met 93%. Met 37 punten uit 10 
wedstrijden werd het team uiteindelijk voorlaatste, 
waardoor het zich in de 5e klasse handhaaft. 
 
Het derde seniorenteam moest zich handhaven in 
de 4e klasse. Het begin verliep stroef, maar de oude 
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rotten knokten zich omhoog. Het uitvallen van Jan 
Zwier was een verlies, dat gelukkig kon worden 
goedgemaakt door de invallers. De persoonlijke 
resultaten mochten er uiteindelijk zijn. Henk de 
Haas scoorde met 20 gewonnen partijen uit 30 een 
stevige 67%. Jan Zwier (uitvallend) won 6 van zijn 
15 partijen: 40%. Peter kwam met 10 uit 27 tot 37%. 
Sjoerd won 1 uit 6: 17%. Nico won invallend 2 van 
zijn 3 partijen; Kees haalde 5 uit 6. Uiteindelijk werd 
het team hiermee derde, op slechts 3 punten van de 
nummer twee. 
 
Het tweede team had het erg zwaar in de 3e klasse 
en moest tegen het einde van de competitie 
vechten om het hoofd boven water te houden, maar 
de heren bleken te beschikken over een lange 
adem. Eddy won 8 van zijn 12 partijen: 67%. 
Vincent won 7 van 21: 33%. Anne haalde met 6 
punten uit 21 wedstrijden 29%. Manoek scoorde 
met 5 punten uit 18 wedstrijden 28%. Het team 
eindigde door een krachtige eindspurt als 
voorlaatste en heeft daarmee degradatie afgewend. 
 
Het eerste team, ingedeeld in de 2e klasse, draaide 
deze competitie voortreffelijk. Arnoud (die eindigde 
op maar liefst 90%) en Mark (die een prima 67% 
scoorde) zorgden voor het merendeel van de 
punten, zeker ook dankzij de begeleiding van Jan 
Zuur (die zelf niet onverdienstelijk op 29% uitkwam). 
Wolfert en Jornert mochten eenmaal invallen en 
brachten daarbij nog een paar punten binnen (2 
resp. 3) die nodig waren om het team veilig naar de 
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top te helpen. Uiteindelijk moesten in de uitwedstrijd 
tegen Bergum nog 2 punten worden gehaald, terwijl 
thuis met 4-6 was verloren. Spannend, maar Mark 
en Arnoud wonnen allebei hun eerste partij en 
daarmee was promotie meteen een feit. Arnoud 
sloot deze laatste wedstrijd (die eindigde in 5-5) 
zelfs af met driemaal winst, om zijn prima vorm te 
onderstrepen. De heren mogen het volgende 
seizoen in de 1e klasse opnieuw voluit aan de bak! 
 
Al met al is het voor Delta Impuls een goed voorjaar 
geworden. Voor het volgende seizoen moet de 
samenstelling van de teams wat worden aangepast 
(misschien komt er een vijfde seniorenteam bij!). 
Daarna gaan we met goede moed de 
najaarscompetitie in.  
 
Kees Glimmerveen 
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Dubbeltoernooi 
 
Omdat we om 21.30u klaar waren met de 
clubkampioenschappen, kwamen er een aantal 
mensen op het idee om nog even te dubbelen. Dit 
kon natuurlijk alleen als er nog genoeg animo voor 
was. Iedereen had alles gegeven om kampioen van 
de club te worden, was er nog wel energie over? 
Het voorstel werd de zaal ingegooid. “Steek je hand 
op als je nog mee wilt doen aan een klein 
dubbeltoernooitje.” De handen gingen massaal de 
lucht in en dus kon het maken van de poules 
beginnen. Iedereen werd verdeeld over twee 
poules.  
 
Poule één bestond uit de volgende dubbels: 
clubkampioen Sander dubbelde met Mariska, Mark 
met Marlanka, Kees speelde met Jan Zuur en 
Arnoud met Johan. De vraag was of Sander, samen 
met Mariska ook nu zijn favorietenrol waar kon 
maken. Ze begonnen in elk geval goed. Jan Zuur en 
Kees moesten hun meerdere erkennen. Misschien 
speelde de vermoeidheid hierbij toch een rol. 
Arnoud en Johan hadden het in hun eerste dubbel 
één set moeilijk tegen Marlanka en Mark, maar 
trokken uiteindelijk toch vrij eenvoudig aan het 
langste eind; 3-1. In de volgende ronde namen 
Johan en Arnoud het op tegen Mariska en Sander. 
Een belangrijke wedstrijd. De winnaar van deze pot 
zou namelijk, met nog één wedstrijd te gaan, de 
beste papieren in handen krijgen voor de poulewinst 
en dat was te merken. Het werd een mooie 
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wedstrijd waarin beide teams aan elkaar gewaagd 
waren. Met veel pijn en moeite slaagden Arnoud en 
Johan erin een vijf-setter uit het vuur te slepen. 
Helaas voor hen werd er in de laatste set met 11-6 
verloren van een goed serverende Mariska en een 
prima spelende Sander, die de avond van zijn leven 
had. Kees en Jan Zuur konden geen vuist maken 
tegen het jeugdige dubbel Mark en Marlanka. Ook 
deze wedstrijd ging verloren, maar dat lag meer aan 
Jan en Kees. Zij streden dapper maar de 
concentratie en motivatie waren, waarschijnlijk door 
de vermoeidheid, moeilijk op te brengen. In de 
laatste ronde traden Kees en Jan aan tegen Johan 
en Arnoud en konden Sander en Mariska een 100% 
score behalen, maar dan moest er wel afgerekend 
worden met Marlanka en Mark. Jan Zuur en Kees 
sloten het toch al niet succesvolle dubbeltoernooi af 
met een 3-1 nederlaag. Met nul punten werden zij 
last but not least. Mark en Marlanka eindigden op 
brons, Arnoud en Johan op zilver. Niet geheel 
onverwacht ging het goud dikverdiend naar Mariska 
en Sander. 
 
Ik weet niet precies de samenstelling van de 
dubbels in poule twee, maar neem van mij aan dat 
het ook daar een gezellige boel was. De niet 
genoemde winnaars uit poule twee wil ik bij deze 
alsnog feliciteren. 
Al met al kunnen we terugkijken op een geslaagde 
avond. Ik kijk nu al uit naar volgend jaar. 
 
Arnoud Hofman. 
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Toelichting mooie verslag van Arnoud: 
 
Poule 2 behaalde de volgende dubbelresultaten. 
Jornet en Nico wonnen alle drie partijen en 
eindigden als eerste. 
Wolfert en Sjoerd behaalden helaas geen 
winstpunten. Anne en Manoek werden met 1 
winstpunt derde. Henk en Hillebrand werden 
tweede, met twee winstpunten. 
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Clubkampioenschap 2010 
 
Ons jaarlijkse clubkampioenschap werd gehouden 
op jongstleden vrijdag 26 februari. Vanaf zeven uur 
‘s avonds streden zeventien deelnemers, verdeeld 
in drie categorieën, om de wisselbekers, de rollades 
en de flessen wijn die gewonnen konden worden. 
De onverwarmde zaal was zo koud, dat je alleen 
aan de tafel warm kon worden, en de inzet bij alle 
deelnemers was dan ook groot.  
In categorie C speelden Sjoerd, Mariska, Marlanka, 
Johan en Nico. Sjoerd, de titelverdediger, kwam wat 
later, omdat hij net grootvader was geworden. Nog 
minstens half met het hoofd bij zijn dochter en 
kersverse kleindochter (alles gelukkig prima in 
orde), verloor hij twee partijen met 3-0 voordat hij, 
ook twee keer, de winst wist te pakken. Mariska, net 
aangeschoven in de competitie, kwam met 
vlammend spel eveneens tweemaal tot winst. 
Marlanka ging het wat minder goed af. Johan 
haalde bulderend en wel drie punten binnen, 
evenals de zwijgzame maar razendsnelle Nico. Op 
onderling resultaat ging de uiteindelijke overwinning 
in de poule naar Nico; de wisselbeker en de rollade 
waren voor hem, terwijl Johan een fles wijn in de 
wacht sleepte. 
In categorie B speelden titelhouder Manoek, 
Hillebrand, Kees, Anne, Peter en Henk. De heren 
waren aan elkaar gewaagd, zoals ook valt af te 
leiden uit het feit dat maar liefst acht van de vijftien 
wedstrijden 5-setters waren, terwijl de 3-0 slechts 
tweemaal voorkwam. Peter kwam eenmaal tot winst 
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(uitgerekend tegen de uiteindelijke kampioen!), 
Hillebrand en Anne lukte het tweemaal, Manoek en 
Kees driemaal. Maar ervaren rot Henk klopte zijn 
maats onverstoorbaar viermaal. Op onderling 
resultaat werd Kees tweede, wat hem een fles wijn 
opleverde. Henk ging tevreden met de wisselbeker 
en de rollade naar huis. 
In categorie A speelden Arnoud, Sander, Wolfert, 
Jornert, Jan Zuur, en titelverdediger Mark (die zo 
aan “zijn” wisselbeker gehecht was geraakt, dat hij 
had vergeten hem mee te nemen…). Jan pakte één 
keer de winst (tegen Arnoud), Mark, Arnoud en 
Wolfert verzamelden elk twee punten, Sander en 
Jornert elk vier. Op onderling resultaat werd Sander 
eerste, zodat hij de wisselbeker won, en de rollade, 
die hij als vegetariër aan zijn ouders zou doorgeven. 
Jornert, feitelijk twee jaar te jong voor zijn prijs, 
kreeg de fles wijn, die hij echter braaf bij vader 
inleverde. 
De organisatie was prima, het verloop daardoor 
vlot, en tegen tienen was de strijd gestreden. De 
sfeer was evenwel zo goed, dat besloten werd er 
nog even een dubbeltoernooitje aan vast te 
plakken. Hierover valt meer te lezen elders in dit 
blad. 
 
Kees 
Glimmerveen. 
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Verslag voorjaarscompetitie 2010 
 
Dit seizoen speelden we met drie teams. 
 
Het eerste kwam in de noordelijke divisie uit. 
Hierin speelden de gebroeders Glimmerveen, 
Rianne Komrij en Marlanka Zuur. 
Jornet deed hier zijn uiterste best en won alles: dus 
speelde hij 100%. 
Wolfert speelde voor driekwart goed en haalde 
75%. Rianne deed het wat minder ook mede dat zij 
eigenlijk het gehele seizoen niet fit was. 
Ook met Marlanka ging het wat minder goed, deels 
omdat zij geblesseerd aan haar heup is. 
Al met al konden zij niet tegen GTTC op die eerste 
werd. Dedemsvaart werd tweede en Delta toch nog 
derde. 
 
Het tweede team speelde in de derde klasse 
Dit team bestond uit Emma Wouda, Thijs Klooster 
en Gilbert Schaap. Zij hadden ook drie invallers uit 
het derde team.  
In het begin hadden zij het moeilijk en wonnen maar 
een enkele keer een wedstrijdje. 
Daarna ging het beter toen zij zagen dat ze toch 
wedstrijden konden winnen. 
Desondanks werden zij laatste. 
Hier werd Vries eerste en Assen tweede. 
 
Het derde team kwam in de vierde klasse uit. Hierin 
speelde Arnt Vollmar, Marijke Rosema, Danique 
van de Berg en Daniel Schaap. Alleen Arnt kon in 
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deze klasse een goed resultaat halen. Dit team 
werd ook laatste.  
Hier werd DTTC eerste en Ready tweede. 
 
Volgend seizoen krijgen we in ieder geval een 
ander team samenstelling, Emma gaat volgend 
seizoen weer naar Drachten toe. Ook Thijs gaat 
daar (op huurbasis) spelen en in dit team gaat ook 
Henk Geersma spelen.  
 
De wedstrijdsecretaris. 
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Laatste trainingsdag van dit 
jaar: 
 
27 mei 2010. 
 
 
De trainingen zullen weer 
beginnen op  
 
23 augustus 2010. 
 
 
In welke zaal wij volgend 
seizoen van start zullen gaan 
is nog niet bekend.  
Dit horen jullie zo snel 
mogelijk..  
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Wedstrijdverslag Team 2 
 
Vrijdag 5 maart moest Delta 2 het opnemen tegen 
het altijd lastige YOS 5 in Ysbrechtum. Derde 
klasse b Anne Dekker beet de spits af, maar kreeg 
geen vat op Nico Dijkstra (11-4, 11-5 en 11-7). 
Manoek speelde prima tegen Engelsman Steve 
Linseys nadat de Engelsman de eerste set won met 
12-10. Manoek won de overige sets op zijn beurt 
met 7-11, 6-11 en 4-11. 1-1 Nu voor Delta dus. 
Kopman Eddy won in een spannende 5 setter met 
11-13, 9-11, 11-9, 11-9 en 8-11. 2-1 Voor Delta dus. 
Ook het Koningskoppel van Delta Eddy/Anne 
wonnen in 5 sets 11-8, 9-11, 11-4, 9-11, 9-1 en 
handhaafden hun 100% score voor de derde keer 
dat Eddy nu bij ons speelt. 
Anne won de eerste set van Steve, maar deze 
winstpunten werden vakkundig om zeep geholpen 
en kwam Steve beter de wedstrijd door, door Anne 
met 11-1, 9-11 en 11-6 terug naar Gorredijk te 
sturen.  
Manoek kon Remco Kluwstra niet de baas 13-15, 
11-6, 11-7 en 11-9. Manoek probeerde te vaak te 
spinnen of te slaan op schuifballen, hij zal in de 
toekomst meer geduld moeten proberen op te 
brengen. 4-3 Voor YOS dus. 
Eddy rekende vervolgens simpel af met Steve 9-11, 
5-11 en 11-13. 4-4 Dus.  
Anne speelde taktisch sterk tegen Remco, door 
goed in het midden van de tafel te blijven en Remco 
de fouten te laten maken. In de eerste set lukte 
alles zelfs. Keiharde slagen sloeg Anne terug en hij 



Clubblad Delta Impuls      2010-02 

29 
 

won dan ook verdiend in alweer een 5 setter 4-11, 
11-5, 11-9, 4-11 en 5-11. Hierdoor kwam Delta op 5 
punten. Ook Manoek moest nog tegen Nico spelen 
en verloor helaas met 8-11, 11-8, 11-6, 14-12.  
5-5 Gelijkstand dus. 
Na de gebruikelijke nazit waar heineken werd 
gesponserd en heerlijke frikadellen zomaar voorbij 
kwamen was deze avond bijna voorbij. 
Speler Sjouke Postma zei tegen de vrijwillige 
barmensen ‘is mijn frikadel nou nog niet klaar?’ 
Waarop Anne antwoordde ‘ja, a llang en hij is ook al 
verwerkt en smaakte verrukkelijk.’ Reactie ‘of heb jij 
hem opgevreten soms.’ ‘Inderdaad goed 
geraden.’’Nou je wordt bedankt.’’Graag gedaan 
hoor.’ 
 
Er kan dus vanalles geburen op een gezellige 
avond, als je maar lol hebt NIET WAAR???? 
 
Verslag Anne Dekker. 
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Competitie precentages jeugd  
 
Jornert 100 % 
Wolfert 77 % 
Marlanka 0 % 
Rianne 0 % 
Gilbert 8 % 
Emma 33 % 
Thijs 22 % 
Arnt 67 % 
Danique 18 % 
Marijke 0 % 
Daniël 0 % 
 
Competitie precentages senioren 

 
Jan 29% 
Arnoud 90% 
Mark 67% 
Anne 29% 
Manoek 28% 
Vincent 33% 
Eddy 67% 
Peter 37% 
Sjoerd 17% 
Henk 67% 
Jan 40% 
Kees 93% 
Tryntsje 5% 
Nico 52% 
Mariska 25% 
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Ben je dit jaar heel sportief 
geweest met tafeltennis?!?! 
 
Of ben je eigenlijk dit jaar vooral 
passief lid geweest?!?! 
 
Heb je dit jaar alles gewonnen met 
de competitie?!?!?! 
Of juist niet zo goed gespeeld?!?! 
 
Hoe dan ook.... 
 
Dit mag je niet missen!!!! 
 
Slottoernooi!!  
Vorig jaar een super succes!!! 
 

28 mei a.s. 
start 19.00 uur. 

 
Geef je op bij Peter Langen. 
Dit kan ook via de mail... 
peter.langen@wanadoo.nl 

mailto:peter.langen@wanadoo.nl�
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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 
 



Clubblad Delta Impuls      2010-02 

34 
 

 

 
Fair Play Toernooi 2010 

 
 
Zaterdag 4 september 2010 
 
 
Accommodatie:  
Sportcentrum “De Borgstee”  
Dorpshuisweg 36a 
Harkstede 
 
 
 

Peter.langen@wanadoo.nl 
Geef je op via de mail: 



Clubblad Delta Impuls      2010-02 

35 
 

 
Functies & adressen  

Voorzitter 
Henk de Jong 
Heidemeer 52 
8445 SB Heerenveen 

 
0513 – 631330 
de.smurfen@hetnet.nl 

 
Secretaris en ledenadministratie 
Pim van der Zwaag 
Saskiaflat 23 
8442 LL Heerenveen 

06-49757739 
pzwaag@yahoo.com 

 
Penningmeester 
Auke Bron 
Badweg 160 
8442 AH Heerenveen 

 
 
06-33925907 
aukebron@inter.nl.net 

 
Trainingscoördinator 
Peter Langen 
Rolklaver 2 
8446 CK Heerenveen 

 
 
0513-626886 
06-30294095 (na 18.00 uur) 
peter.langen@wanadoo.nl 

 
Jeugdcommissie 
Mariska van Duuren 
Brekken 15 
8446 LJ Heerenveen 

 
 
0513-752010 
06-45032211 
mariskavd86@hotmail.com 

 
Wedstrijdsecretaris senioren 
Anne Dekker 
De Rival 22  
8401 WR Gorredijk 

0513-462640 
Familie.dekker01@home.nl 
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Recreatieactiviteit 
Jan de Jong 
Amelandlaan 31 
8443 BV Heerenveen 

 
 
0513-631053 
j.jong10@upcmail.nl 

  
Accommodatie TTV Delta impuls 
Sporthal obs Schoterschans 
Van leeuwenhoekweg 2 Oudeschoot 
 
Website: Jan Zuur  

info@delta-impuls.nl 
Sponsorcommissie: Jan de Jong &  

Jochem de Haan 
Materiaalbeheer en 
bestelling 
 

Peter Langen   

Materiaalonderhoud Henk de Haas                  
Hoofdtrainer Hassan Almudhafar      
Jeugdtrainer Peter Langen, Mariska van 

Duuren en Jan Woudstra 
 

Wedstrijdsecretaris 
jeugd: 

Peter Langen 

P.R.- commissie: Henk de Jong 
Kantinebevoorrading: Peter Langen 
 
Vrijwilligers-
coördinator: 

 
Jan de Jong 
 

Kantinecommissie: Anneke Seinen en  
Peter Langen 

 
       

mailto:info@delta-impuls.nl�
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Het nieuwe clubblad komt uit: 
 
   
 

In oktober 

 

 
Daarom willen wij: 

- Dat alle stukken ingeleverd zijn voor 8 oktober 
2010. 
 
- Stukken die niet op tijd binnen zijn, worden niet 
meer geplaatst!!! 
 

 
LET OP!!! 

- De stukken moeten worden aangeleverd als 
WORD-document (2003-2007), grootte 12.  
Wij zijn namelijk veel tijd kwijt in het aanpassen 
van de documenten. 

Belangrijk!! 
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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 2010-1 
Het blad verschijnt viermaal per jaar. Oplage 70 
exemplaren. 
 
Het volgende nummer 2010-3 verschijnt in oktober 
2010. Kopie verslagen moet u voor 8 oktober 2010 
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 en Mariska van Duuren, Brekken 
15 8446 LJ te Heerenveen. 
Emailadres: Info@rosemasportprijzen.nl en / of 
mariskavd86@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. 

http://www.delta-impuls.nl/�
mailto:Info@rosemasportprijzen.nl�
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