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Van de voorzitter,
Voor u ligt het nieuwe clubblad. We gaan er vanuit dat we
voorlopig in de gymzaal van de Schoterschans blijven. Dat geeft
in ieder geval duidelijkheid. Een uitgelezen kans om meer te
gaan investeren in de toekomst.
Een eerste stap daartoe is reeds gezet op de Open Friese
Kampioenschappen welke inmiddels zijn gehouden. Met name
de jeugd heeft het daar erg goed gedaan. Zo waren er tweede en
eerste plaatsen voor Danique van den Berg en Kjelda
Glimmerveen bij de pupillen. Danique en David werden
dubbelkampioen. Christien Peterson werd tweede bij de cadetten
en samen met Kjelda eerste in het dubbel. We hebben dus weer
echte Friese kampioenen in ons midden. Er zijn een hoop
voetbalclubs in Heerenveen die ons dat niet na kunnen zeggen.
Ook het bowling-uitje / nieuwjaarborrel was weer een groot
succes. Enkele van de aanwezigen moesten nogal wennen aan
het disco-bowlen. Tussen flashlight en rook werden er echter
toch nog wat kegels geraakt. De winnaars van de taarten waren
vervolgens zo goed deze met de overige aanwezigen te willen
delen. Iedereen was dus een beetje winnaar. In ieder geval
waren degene die er niet waren de verliezers.
Strekking van het voorgaande is dat er leven in de vereniging zit
en dat dit toch staat en valt met een vaste plek en een kantine
waar de vereniging tot bloei kan komen en in bloei kan blijven op
zowel sportief als sociaal terrein.
Ik wens u verder veel leesplezier.
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
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De jeugdcompetitie
Het eerste team speelt in de derde klasse. Danique en Arnt
speelden redelijk .
Zij wonnen regelmatig hun partijen. Zowel Arnt als Danique
speelden zeer wisselvallig. Soms de sterren van de hemel en
dan weer heel wat minder
De twee invallers Christine en Kjelda speelden wat zij waard
waren en wonnen ook hun partijtjes. Zij eindigden op de laatste
plaats, dit kwam ook doordat zij wedstrijden met 2 man moesten
spelen. Danique haalde 34% en Arnt 28 %.
Het twee team speelt vijfde klasse. Het begin van de competitie
was voor dit team goed begonnen. Kjelda en Christine deden het
buitengewoon goed. Ondanks dat zij voor het eerst competitie
speelden, werden de eerste partijen gewonnen, daarna werd het
wat minder.
Marijke, die geblesseerd is aan haar knie, deed goed haar best
en won ook haar partijen. Ze eindigden op de derde plaats in de
competitie.
Kjelda en Christine behaalde beide 71%. Marijke deed het iets
minder en haalde 39%.
In de voorjaarscompetitie
spelen zij alle vijf gezamenlijk
in de derde klasse.
Peter

Bowlen, 2011.
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Tweekamp TTV Meppel –Delta Impuls
Op 7 december was het zover, niet weerhouden door mist en
gladheid kwam de negenman‟s afvaardiging van Delta Impuls
aan in Meppel om de degens te kruisen in een heuse tweekamp.
De jeugdtrainers van Meppel hadden de zaal vrij gegeven zodat
de tegenstander ruim de gelegenheid kreeg om in te spelen en
de tweekamp tijdig kon starten.
Deelnemers:
Eerste teams

Arnoud, Mark en Jan Zuur
Michel, Richard en Klaas
Tweede teams
Vincent, Anne en Manoek
Ben, Zeger en Robert
Derde teams
Mariska, Peter en Sjoerd
Jan, Kees en Marcel
Einduitslag : TTV Meppel : 97 - Delta Impuls Heerenveen : 92
Hiermee was dit sportfestijn beslist en kon een ieder terugzien op
een goede reeks wedstrijden, waarbij de inbreng van elke
speler(speelster)had bijgedragen aan het resultaat.
Bij de prijsuitreiking stond een glunderende DI-Mark als beste
speler van de 1e teams.
M-Robert speelde als beste speler bij de 2e teams en M-Kees
was de rots in de branding bij de 3e teams. Unaniem werd DIMariska aangewezen als de beste speelster van de tweekamp,
dat kon niet missen, talent genoeg.
Al met al een geslaagd experiment en M-voorzitter Michel stelde
de door Meppel gewonnen beker als wisselbeker beschikbaar
voor revanche, wie weet is dat in de toekomst een optie.
Johan Ooms
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Het was een zeer goed georganiseerde avond. En hoewel we
allemaal een mooi verslag hebben ontvangen van Johan, wilde ik
het in het kort nog even in het clubblad plaatsen. Zo kunnen we
nog even terugdenken aan deze mooi, gezellige avond.
Mariska van Duuren
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De Friese kampioenschappen
De jeugd deed het hierop uitstekend. Er werd door Kjelda en
Christine in het dubbel bij de kadetten een tweede prijs behaald,
Danique haalde met haar partner een eerste prijs bij de pupillen.
In de enkel spelen werd bij de pupillen Kjelda eerste en Danique
tweede.
Bij de kadetten verloor Christine in vijf sets van Anne Parlevliet.
Bij de enkels voor de senioren kwamen Peter, Manoek, Mark en
Sander in de vervolg ronde, Alleen Sander wist hier een winst te
boeken en ging naar de kwart finale, welke hij verloor. Over de
dubbels valt helemaal niets te zeggen
Peter
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De veteranen toernooien
Dit keer gingen de oudjes naar drie toernooien, Jan Zuur, Anne
Dekker, Peter Langen, Sjoerd Spoelstra.
Het eerste was zoals gewoonlijk in Drachten en wel op18
december. Er waren 18 man aanwezig verdeeld over vier poules.
Door het slechte weer kwamen de mensen uit Assen niet
opdagen, behalve Hassan.
In de tweede poule speelde Anne en Jan; zij wonnen en verloren
hun partijen en kwamen niet verder dan een derde plaats en
vierde plaats.
In de derde poule deed Peter het niet veel beter hij werd een na
laatste. Hij won één partij van de vijf in totaal. Vooral toen hij
tegen Anita, dochter van Sjoerd, moest spelen voelde hij zich
oud worden. Ook van haar verloor hij in drie sets.
Met Sjoerd ging het niet veel beter hij won ook maar twee
partijen en werd vierde.
Hassan werd toernooi winnaar en moet dus volgend jaar deze
weer zien te winnen voor de derde keer.
Thuiskomst was om 01.00 uur, wat een redelijke tijd is.
Op 7 januari ging het stel vergezeld door Johan Ooms naar
Assen.
Daar werd iets beter gespeeld. Jan maakte er in zijn poule
helemaal niets van. Toen hij geen kans meer maakte ging hij,
zoals hij dat noemt, lekker spelen en werd dus laatste. Ze
hadden hem te hoog ingedeeld, zei hij.
Anne werd in zijn poule tweede en mocht verder in de
zogenaamde verliezers poule. Hij won hierna nog twee partijen,
maar verloor in de finale en werd dus tweede.
Ook Peter werd twee in zijn poule maar verloor in de
vervolgronde zijn partij en was er dus uit. Sjoerd en Johan deden
hetzelfde en werden tweede en verloren ook in de vervolgronde.
Bij Johan kon je ook deze avond horen dat hij aanwezig was.
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Het nadeel van dit toernooi was dat alleen Jan en Anne genoeg
wedstrijden hadden gespeeld. De andere drie vonden vier
partijen veel te weinig.
Thuiskomst om 01.30.
Een week later gingen de vijf mannen naar Loppersum. Hier
werd door Peter en Johan veel beter gespeeld. Zij wonnen al hun
wedstrijden in de poule. Dit waren er al meer dan dat zij in Assen
hadden gespeeld. Zij wonnen de twee rondes daar op en
kwamen in de halve finale elkaar tegen. Peter had geen kans en
verloor in drie sets van hem.
Om de derde plaats verloor Peter in vijf sets van een jonge dame
van GTTC.
Johan verloor de finale in vijf sets, Sjoerd won zijn eerste partij
en daar bleef het bij:
hij werd laatste in zijn poule. Jan deed het niet veel beter en ging
weer lekker spelen en werd nog net geen laatste. Hetzelfde
overkwam Anne; hij deed het iets beter.
Thuiskomst om 03.00 uur
Dus niet meer klagen dat de competitie wedstrijden zo lang
duren.
De oudjes

FK, 2011
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Co- sponsoring
Co-sponsoring houdt in dat je de club sponsort met een x bedrag
per jaar. Je kunt zelf kiezen welk bedrag, met een minimum
bedrag van €10,00.
Word jij nummer ….10…..??
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

J.W. de Vries
S. Spoelstra
E. Pengel
J.H. de Jong
A. van Gellekom
P.H. Langen
P. Bruining
Pim v.d. Zwaag
J. Hempenius
????? jij ??????
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Arnoud’s FK
Het is weer zo ver. De Friese Kampioensschappen. Het toernooi
waar ik elk jaar sowieso aan meedoe. De volgende vijf edities
staan al in mijn agenda… Om 09.00u starten de dubbels. Ik ben
geen ochtendmens, benieuwd hoe het zal gaan. Gelukkig speel
je met zijn tweeën, hopen dat mijn dubbelpartner Jan Zuur wel
wakker is.
En dat is zo. Met goede services pakken we de eerste game.
Langzaam verdwijnt de slaap en sla ik veel punten binnen. Onze
strategie werkt. Jan houdt controle en legt de ballen op tafel,
slaat met effect op zodat er een perfecte bal terug op tafel komt
die ik kan openen. Ik ben in vorm, de ballen die ik open, komen
niet terug op tafel. De eerste en tweede partij sluiten we winnend
af. Tegen Dokkum 3-2, tegen een duo van Buitenpost 3-1. Maar
dan… dan is er Ready. Twee spelers met „noppenrommel‟. Om
nou tegen eentje te spelen… dat gaat me nog wel goed af. Maar
nu zijn het er zelfs twee en deze mannen zijn goed op elkaar
ingespeeld. Jan en ik zijn kansloos. Volledig terecht verliezen we
en respect voor onze, “oudere tegenstanders” die uiteindelijk de
finale halen en tegen een jonger tweetal winnen. Dat is dan wel
weer mooi… We kunnen zeggen dat we van de beste verloren
hebben.
En toevallig of niet… dat kan ik ook zeggen over mijn enkelspel.
Ik verlies mijn eerste partij van Klaas, Dokkum. In een
bloedstollende pot, waarin ik zelfs een matchpoint heb, ga ik in
vijf games, met in de laatste 12-10, onderuit. Klaas wint
uiteindelijk, in mijn licentie, het Friese Kampioensschap. Het
hoogtepunt van mijn dag is mijn overwinning op Fons, van
Ready, in mijn laatste partij. In vijf sets pak ik de winst. Ik kom
desondanks niet door de poulefase.
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De terugreis was, ondanks het teleurstellend verlopen toernooi,
succesvol. Mariska nam de verkeerde afslag en we reden door
de lelijkste woonwijken van Leeuwarden. Nu weet ik weer
waarom ik daar nooit zou willen wonen… en ja, dat heeft ook met
Cambuur te maken :-P.
Arnoud

Handicapwedstrijd
Het wedstrijdgebeuren was een tafelronde voor 4 heren,
namelijk, Sjoerd Spoelstra, Jan Zuur, Rob v/d Berg en Jan de
Jong.
De eerste ronde stonden we bij een tafel, die ons bekend voor
kwam. Sjoerd zocht al naar een wit balletje, maar de handicap
van punten-af- en bij-telling werd hier versterkt omdat we hier
moesten spelen met grote tennisbal van schuimmateriaal. ‟t Was
even wennen, maar het ging me redelijk af.
Dan de op opstelling met 2 netten en 3 tafelhelften. We moesten
spelen met normale bal, maar moesten nu het stuk overslaan
tussen de twee netten. De meeste moeite had ik om een service
te slaan en gelijk de tegenstander onder druk te zetten. Vaak
moest ik de eer aan de tegenstander laten.
Bij het spelen op 1 tafelhelft meende ik een kans te hebben,
maar die hoop bleek ijdel.
Bij de prijsuitreiking kwam een prijs 2 keer op de grote bult (v/d
Berg) terecht.
Ik wil de organisatie even bedanken voor de leuke opzet. Voor
herhaling vatbaar.
Jan de Jong
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Een dag van de jeugdcommissie
Lid zijn van de jeugdcommissie is een leuke en soms ook drukke
taak. Neem bijvoorbeeld zaterdag 15 januari. Om 10.00 uur ‟s
ochtends begonnen de clubkampioenschappen van de jeugd.
Hierover kunt u het een en ander lezen in dit clubblad. Het
belangrijkste van deze ochtend was natuurlijk de sportiviteit van
alle jeugdleden. Wolfert sleepte de eerste plaats van poule A in
zijn bezit en hetzelfde deed Danique, alleen dan voor poule B.
Na wat spelletjes om de tijd te overbruggen gingen we met auto‟s
naar het bowlingcentrum, waar we eerst mochten genieten van
een lekker patatje. Daarna een uurtje bowlen, waarbij we twee
banen hadden gereserveerd. Baan één was voor Machteld,
Rachelle, Danique, Christine en Arnt. Met 89 punten werd
Rachelle hier eerste. Baan twee was voor Wolfert, Jornert, Peter
en mijzelf. Met 256 punten werd Peter hier eerste (schrik niet, dit
waren twee rondes bij elkaar opgeteld).
Daarna even naar huis toe, om ‟s avonds nogmaals te bowlen
met de senioren. Nog een keer discobowlen, geweldig vind ik
dat. Lekker genieten van de muziek en nog bowlen ook. Op drie
banen speelden we vanavond, met totaal 15 mensen. Door
kleine aantallen op de banen, konden we ook hier twee rondes
spelen. De eerste plaats ging hier naar Sander met 262 punten
Peter kreeg de tweede plaats met 261 punten. De derde plaats
moest gedeeld worden, Vincent en ik hadden beide 218 punten.
Als jaarlijkse traditie mochten de winnaars een lekker stuk taart
uitkiezen, die direct werd verdeeld.
Een lange drukke, maar zeer geslaagde dag.
Hopen dat er nog veel van zulke gezellige dagen volgen.
Mariska van Duuren
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Trainen is niet verkeerd.
Na de tweekamp met Meppel leek het wel of bij de Delta
Impulsers het toernooibloed weer wat sneller was gaan stromen.
Zo trof ik bij een aantal toernooien een groot aantal deelnemers
van onze vereniging. Je hoeft niet perse een toernooi te winnen
om er plezier aan te beleven, kleine finales kunnen ook
loeispannend zijn en elke gespeelde 5 setter is een finale op
zich.
Anne liet zo‟n voorbeeld zien bij de Drentse veteranen in de
troostronde finale. Hij kwam al spoedig fors achter te staan en
het leek een absoluut verloren wedstrijd. Op karakter en alles of
niets wist hij het tij te keren en op spectaculaire wijze alsnog de
zege in de wacht te slepen, een wereldfinale.
De Groningse veteranen bracht Peter dubbele pech, na zich
glansrijk door voorrondes en vervolgrondes te hebben gespeeld,
ontmoette hij mij in de halve finale, ik draaide hem de eerste loer
en snoepte hem de finaleplaats af. Vervolgens was de kamp om
de 3e plaats loei spannend en trok hij ook daar aan het kortste
eind maar uiteindelijk was het toernooi voor hem geslaagd.
In Friesland zag ik partijen van Jornert en Sander die
spectaculaire 5 setters speelden, Peter kon ook pas weer in de
vervolgrondes worden afgestopt en Mariska moest haar
meerdere erkennen bij een speelster die net even wat vaster spel
vertoonde, bij een 7 setter zou ze hebben gewonnen.
Bij veel wedstrijden tegen gelijkwaardige tegenstanders geeft
vaak de vastheid in het spel de doorslag. Je kunt wel veel
oefenwedstrijden spelen op onze vrije speelavond maar dan is
de mind meer gericht op het winnen, dan je eigen spel
doelbewust verbeteren.
Ik heb me dan ook dit seizoen ingeboekt bij de trainingen van
Jan en Kees.
Voordeel van deze trainingen is dat je doelbewust met je
techniek aan de gang gaat en sneller leert anticiperen. Jan
brengt veel variatie aan in zijn trainingen en stemt zoveel
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mogelijk af op je speelsterkte en houdt daarbij in het oog wat je
beperkingen zijn. Van kees heb ik al een detail training gehad
waarvan ik tijdens het Friesland toernooi al plezier had. Door de
variatie is de training nooit saai, je verbetert je spel, wordt vaster
en bent doelgericht aan de gang.
Daarom kan ik die trainingen aanbevelen de mogelijkheden zijn
daar.
Tenslotte gaat het allemaal om het slaan van NCBB‟s. Eerst de
service, dan wachten op een gerichte aanvals kans en daar gaat
hij, erop en erover een NCBB.
Van een NCBB kun je in stilte genieten maar je treft ook spelers
die het niet kunnen laten enig geluid te produceren. Aldo van
Lemmer is zo‟n type speler, elke NCBB is een juichkreet.
In Friesland besloot ik hem met gelijke munt terug te betalen(ik
had nog nooit van hem gewonnen)en met kreet over kreet
speelden we de Eropacupfinale. Op de knieën met die man, hij
werd er stil van.
Lekker die NCBB‟S.
Ik wens alle Delta Impulsers een goede voorjaarskompetitie en
veel NCBB‟s.
(Nerver Come Back
Ball‟s,een bal die
niet terugkomt is
een punt voor niet
ingewijden)
Johan

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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Sponsoring
Met betrekking tot sponsoring van TTV Delta-Impuls zijn de
volgende richtlijnen opgesteld:
1.

*1,2

Totaalsponsoring
Naamswijziging : TTV………… Delta-Impuls
Gebruik maken van de zaal max. 2 keer per jaar (tafeltennis of andere
activiteit)
Vaste logo sponsor op voorpagina website
Volledige pagina in clubblad
Jaar 1 Nieuwe shirts , nieuwe shorts en nieuwe trainingspakken
e
(Teams spelende in 1 klas of hoger, jeugd en senioren)
Jaar 2 Sponsorbedrag: € 1.000,-Jaar 3 Sponsorbedrag: € 1.000,-*1,2,3
2. Shirt sponsoring
*1,2,3
3. Short sponsoring
*1,2,3
4. Trainingspak sponsoring
*1
5. Tafel sponsoring
Bedrag: € 200,-- per tafel per jaar
*1
6. Scheidsrechtertafel sponsoring
Bedrag: € 40,-- per tafel per jaar
*1
7. Speelveldomranding sponsoring
Bedrag: € 50,-- per 4 delen per jaar
*1
8. Reclamevlag sponsoring
Afmetingen reclamevlag: 150 x 65 cm
Bedrag: € 75,-- per jaar
*1
9. Clubblad sponsoring
a. Halve pagina: € 45,-- per jaar
b. Hele pagina: € 75,-- per jaar
c. Coverblad voor of achter: € 100,-- per jaar
*1
10. Website sponsoring
a. Hall of fame
Donateurs van € 25,-- of meer per jaar worden in deze lijst bij naam
genoemd.
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b. Roulerende enkelvoudige banner rechts
Gedeelde logo blok van 230 x 90 pixels op voorpagina: € 50,-- per jaar
per logo
c. Roulerende doorlopende banner boven
Doorlopende rij van logo's bovenaan de voorpagina: € 75,-- per jaar
per logo
d. Vaste logo op de home pagina
Zelfstandige logo blok op voorpagina: € 100,-- per jaar per logo
e. Vast logo op elke pagina
Zelfstandige logo blok op elke pagina: € 200,-- per jaar per logo
Opmerkingen:
*1.
Looptijd: 3 jaar met stilzwijgende verlenging
*2.
De club kiest het materiaal/vorm en de sponsor kiest de kleur, koopt
het materiaal en laat het bedrukken. In de looptijd krijgen nieuwe
spelers nieuw materiaal. Ook wanneer materiaal binnen de periode
kapot is gegaan of te klein is geworden, wordt het vervangen.
Ingeruild materiaal kan eventueel opnieuw uitgegeven worden.
*3.
Niet mogelijk wanneer totaalsponsoring (1) is ingevuld. Wel mogelijk
wanneer totaalsponsor een deel niet wenst in te vullen.

Na mondelinge overeenkomst, en goedkeuring van de voorzitter,
wordt er een contract opgesteld en door beide partijen
ondertekend.
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Even voorstellen jeugd:
Mijn naam is: Rachelle v/d
Berg
Leeftijd: 10 jaar
Woonplaats: Heerenveen
School / opleiding: obs De
Ljepper
Groep: 7
Hobby‟s: Tafeltennis
Lievelingseten: Mc Donalds
Favo vakantieland: Ameland
Competitie?: Nee
Waarom heb je voor tafeltennis gekozen: Ik vind het een leuke
sport.
Wat wil je later worden: Kleuterjuf
Beste vriend(in) op tafeltennis: Wolfert, want hij is grappig.
Wat wil je nog kwijt?
Niks
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Teamindeling senioren
De indeling van de teams is als volgt:
De actuele rating van de spelers staan er tussen haakjes erbij:
Team 1

2e klasse

Team 2

3e klasse

Team 3

3e klasse

Team 4

5e klasse

Team 5

6e klasse

Arnoud (338)
Jornert (363)
Wolfert (357)
Mark (356)
Jan Zuur (305)
Manoek (293)
Bram Bosma (?)
Eddy (302)
Anne (278)
Kees (266)
Vincent (264)
Jan Zwier (237)
Peter (212)
Sjoerd (204)
Mariska (190)
Henk de Haas (170)
Marlanka (165)
Tryntsje (130)
Rob (geen rating)
Ibrahim (geen rating)
Gilbert (?)

Teamindeling jeugd
De indeling van het jeugdteam is als volgt:
Team 1

3e klasse

Arnt
Danique
Marijke

Christine
Kjelda
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Agenda Senioren Voorjaar 2011
(uitwedstrijden cursief)
Week 1
30301 VR 28 jan 20:00 Delta Impuls 1 - ANJA 2
30501 VR 28 jan 20:00 Drachten 3 - Delta Impuls 2
30402 VR 28 jan 20:00 Delta Impuls 3 - YOS 4
30802 VR 28 jan 20:00 Drachten 5 - Delta Impuls 4
30903 VR 28 jan 20:00 Delta Impuls 5 - Ready 7
[verzet naar VR 18 feb]
Week 2
30405 MA 31 jan 19:45 Griffioen 2 - Delta Impuls 3
30906 MA 31 jan 19:30 DOV 2
- Delta Impuls 5
30304 VR 04 feb 20:00 Dokkum 3 - Delta Impuls 1
30505 VR 04 feb 20:00 Delta Impuls 2 - Buitenpost 3
30806 VR 04 feb 20:00 Delta Impuls 4 - Effect '78 1
Week 3
30508 DO 10 feb 20:00 Ready 4 - Delta Impuls 2
30307 VR 11 feb 20:00 Delta Impuls 1 - DOV 1
30407 VR 11 feb 19:45 ANJA 3 - Delta Impuls 3
30809 VR 11 feb 20:00 Delta Impuls 4 - Drachten 4
30908 VR 11 feb 20:00 Delta Impuls 5 - Drachten 6

Week 4
30811 WO 02 mrt 19:30 Lemmer 1 - Delta Impuls 4
30310 VR 04 mrt 20:00 Drachten 1 - Delta Impuls 1
30511 VR 04 mrt 20:00 Delta Impuls 2-YOS 5
30412 VR 04 mrt 20:00 Delta Impuls 3 - Ready 5
30910 VR 04 mrt 20:00 Delta Impuls 5 - ODI 5
Week 5
30915 MA 07 mrt 19:30 DOV 3 - Delta Impuls 5
30514 DO 10 mrt 20:00 FTTC 3 - Delta Impuls 2
30313 VR 11 mrt 20:00 Delta Impuls 1 - YOS 3
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30415 VR 11 mrt 20:00 Delta Impuls 3 - Schieringen 1
30813 VR 11 mrt 20:00 ODI 4 - Delta Impuls 4
Week 6
30417 DO 17 mrt 19:30 YOS 4 - Delta Impuls 3
30918 DO 17 mrt 20:00 Ready 7 - Delta Impuls 5
30316 VR 18 mrt 19:45 ANJA 2 - Delta Impuls 1
30516 VR 18 mrt 20:00 Delta Impuls 2 - Drachten 3
30817 VR 18 mrt 20:00 Delta Impuls 4 - Drachten 5
Week 7
30821 MA 21 mrt 19:30 Effect '78 1 - Delta Impuls 4
30319 VR 25 mrt 20:00 Delta Impuls 1 - Dokkum 3
30520 VR 25 mrt 20:00 Buitenpost 3 - Delta Impuls 2
30420 VR 25 mrt 20:00 Delta Impuls 3 - Griffioen 2
30921 VR 25 mrt 20:00 Delta Impuls 5 - DOV 2

Week 8
30322 MA 28 mrt 19:30 DOV 1 - Delta Impuls 1
30523 VR 01 apr 20:00 Delta Impuls 2 - Ready 4
30422 VR 01 apr 20:00 Delta Impuls 3 - ANJA 3
30824 VR 01 apr 20:00 Drachten 4 - Delta Impuls 4
30923 VR 01 apr 20:00 Drachten 6 - Delta Impuls 5
Week 9
30526 DO 07 apr 19:30 YOS 5
- Delta Impuls 2
30427 DO 07 apr 20:00 Ready 5 - Delta Impuls 3
30325 VR 08 apr 20:00 Delta Impuls 1 - Drachten 1
30826 VR 08 apr 20:00 Delta Impuls 4 - Lemmer 1
30925 VR 08 apr 20:00 ODI 5 - Delta Impuls 5
Week 10
30430 DI 12 apr 20:00 Schieringen 1 - Delta Impuls 3
30328 DO 14 apr 19:30 YOS 3 - Delta Impuls 1
30529 VR 15 apr 20:00 Delta Impuls 2 - FTTC 3
30828 VR 15 apr 20:00 Delta Impuls 4 - ODI 4
30930 VR 15 apr 20:00 Delta Impuls 5 - DOV 3
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Trainen tijdens de vakanties
Het bestuur heeft opgemerkt dat er leden tijdens de vakanties,
zonder toestemming, trainen in de zaal.
Wij willen jullie er nogmaals op wijzen dat dit niet toegestaan is.
Mocht de gemeente controleren, of mocht er iets gebeuren, dan
kan dit grote gevolgen hebben voor de club. Wij zijn in de
vakanties niet verzekerd.
Het bestuur.

Tafeltennisballetjes
Van basisschool „obs de Schoterschans‟ hebben wij vernomen
dat er grote hoeveelheden balletjes worden ingezameld tussen
de klimtoestellen vandaan. Willen diegene die het laatst de
gymzaal verlaat even een ronde lopen tussen de klimtoestellen
door? De meeste balletjes zullen hierdoor weer gevonden
worden.
Het bestuur.

Tafeltenniskinderfeesten
In de maand maart organiseren wij 4 keer op
woensdagmiddagen kinderfeesten. Dit gaat uit van het project
table stars. Wij zijn hiervoor op zoek naar vrijwilligers die
enthousiast de kinderen willen helpen en begeleiden. Het gaat
hier om kinderen van groep 5 t/m 8 van 3 verschillende scholen.
Het gaat om de volgende woensdagmiddagen: 2-9-16-23 maart.
Van 16.00 – 18.00 uur (twee groepen).
Graag opgeven bij Mariska van Duuren.
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Bowlen
Na de clubkampioenschappen gingen we bowlen.
We reden er met de auto‟s van Peter en Mariska heen. Eerst
gingen we patat eten, daarna bowlen. Ik had het nog nooit
gedaan, toch had ik een paar spares. Ik zat bij Christine,
Danique, Machteld en Arnt in het groepje. Later had ik
gewonnen.
Rachelle

Friese Kampioenschappen
Bij de FK dubbelde ik met David Dijkhoff, van Ready. We
moesten tegen 2 welpjes van Buitenpost en die wonnen we met
3-0. Daarna moesten we tegen 2 pupillen van Drachten en die
wonnen we ook met 3-0. Toen moesten we de finale spelen
tegen pupillen van Drachten en ook die wonnen we met 3-0. Dus
ben ik Fries Kampioen in Dubbelen.
Danique.
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Friese Kampioenschappen
Bij de FK ging ik met Christine dubbelen. Bij de eerste wedstrijd
kwamen we met 2-0 achter, maar wonnen we uiteindelijk toch
nog met 3-2. Bij de tweede wedstrijd kwamen we met 1-0 achter,
toen wonnen we met 3-1. Toen moesten we de finale spelen. Die
hadden we jammer genoeg verloren met 3-2. Maar we werden
toch tweede! Toen moest ik de enkel spelen. Eerste gemengd. Ik
werd derde in de poule en ging dus net niet door. Omdat Emma
er niet was, moesten Danique en ik de finale meisjes spelen. Dat
was heel erg spannend! Danique n ik waren allebei erg moe van
het spelen tegen iemand die heel goed was. Het stond 2-2. Ik
had nét gewonnen. Christine, Danique en ik hadden alle drie
twee bekers. We gingen met z‟n drieën op de foto. Het was een
hele leuke dag.
Kjelda.
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Delta Impuls dendert over ANJA2 heen.
Delta Impuls 1 speelde vrijdagavond 28 januari haar eerste
wedstrijd thuis tegen ANJA2.
Team 1, dit seizoen bestaande uit Arnoud Hofman, Wolfert
Glimmerveen en Jornert Glimmerveen, spelend in de 2 e klasse,
degradeerde vorig seizoen uit de 1e klasse. Zij zijn dan ook één
van de kanshebbers voor het kampioensschap.
Met 9-1 kreeg ANJA2 een verdiend pak slaag. Alleen Wolfert
verloor zijn eerste wedstrijd in een thriller met gamestanden als
18-20. Het kon alle kanten op, maar helaas viel het kwartje deze
keer naar de kant van de tegenstander. Dit was ook het enige
punt wat ANJA2 mee mocht nemen, omdat Arnoud en Jornert
geen fout maakten en Wolfert zich heel sterk herstelde en
gemakkelijk zijn andere twee partijen in winst om kon zetten. Het
dubbelspel, met dit keer in de basis Jornert en Arnoud, werd
overtuigend binnengehaald. ANJA2 kon in drie games slechts
een aantal punten binnenslepen en ging 3-0 onderuit. De 9-1 is
een uitstekend begin van de competitie en hopelijk krijgt deze
een goed vervolg, volgende week uit bij Dokkum.
Arnoud

Afscheid Hassan dec. 2010
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Handicaptoernooi nov. 2010

FK, 2011
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Handicaptoernooi nov. 2010

Amigo toernooi jan. 2011
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WK tafeltennis uitgelicht
Van 8 tot en met 15 mei worden in Sportpaleis Ahoy in Rotterdam de
Wereldkampioenschappen tafeltennis gespeeld. De beste spelers en
speelsters ter wereld strijden tegen elkaar in vijf verschillende klassen. Er
worden ongeveer 700 deelnemers uit 140 landen verwacht, waaronder onze
eigen toppers Li Jiao en Li Jie.

De WK en Bettine Vriesekoop
Als WK Ambassadrice is Bettine Vriesekoop
„het‟ gezicht van de WK tafeltennis 2011 in
Rotterdam.

Zij wordt ingezet bij alle

activiteiten waarbij de WK tafeltennis 2011
gepromoot wordt. Bettine zet zich dus in voor
een succesvol WK.
Bettine Vriesekoop over de WK tafeltennis 2011: “Het wordt een geweldig WK
met veel media-aandacht, een uitzinnig publiek en aantrekkelijke wedstrijden
waar het Nederlandse publiek echt warm voor zal lopen. Ik verwacht ook dat
de populariteit van de tafeltennissport zal toenemen.”

Korting op kaarten via verenigingen
Tot 1 maart 2011 kan iedereen profiteren van flinke kortingen in de
voorverkoop. Voor NTTB leden kan de korting zelfs oplopen tot meer dan 50%
als ze hun kaarten via de vereniging bestellen. Vanaf 1 maart vervalt de
voorverkoop korting. Informatie over deze actie kun je opvragen bij je eigen
vereniging (secretaris).
Kaarten zijn ook verkrijgbaar via de WK website, de kassa's van Ahoy,
verkooppunten van Ticketservice Nederland en telefonisch via Ahoy 0900-
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2352469 €0,45 p.m. of Ticketservice Nederland 0900-3001250 €0,45 p.m.

Join the table!
Naast kijken kun je op de WK ook zelf tafeltennissen. Er is een hal
beschikbaar met 100 tafeltennistafels waar verschillende activiteiten
plaatsvinden. Officiële NTTB evenementen worden georganiseerd. Ook is er
een speciale Table Stars dag. Tot slot staan er voor specifieke doelgroepen
ook tafeltennisactiviteiten op het programma. Daarbij kun je denken aan
bijvoorbeeld ladies-dag, bedrijven tafeltennis, “Aziaten-dag”, gehandicapten
etc. Er is voor iedereen wat te beleven. Join the table!
Wil je meer informatie over het programma en de dagen van de diverse
activiteiten: zie www.wktafeltennis.nl.

Vrijwilligers
Om de WK een zo groot mogelijk succes te maken zijn er veel mensen nodig.
Professionals maar ook vrijwilligers zijn hiervoor onmisbaar. Voor vrijwilligers
is het een unieke kans dit evenement van dichtbij mee te maken. Er zijn
verschillende taken beschikbaar van kaartcontrole tot het ondersteunen van
de ITTF. Is dit wat voor jou? Meld je dan aan via
www.wktafeltennis.nl/vrijwilligers.html!

Volg de WK nu ook online
Ook de WK organisatie maakt gebruik
van social media. Blijf op de hoogte
via onze hyves, facebook of volg ons
op twitter. We zijn ook benieuwd naar
jullie mening over de WK, dus laat een
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bericht achter op een van onze accounts.
Meld je aan! Voor meer informatie, meld je aan voor de nieuwsbrief op
www.wktafeltennis.nl!

Handicaptoernooi, nov. 2010

FK, 2011
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Even voorstellen senioren...
Mijn naam is: Peter Langen
Geboortedatum en/ of leeftijd:
09-06-48
Woonplaats: Heerenveen
Verliefd / verloofd/ getrouwd: Vrijgezel
School / beroep: Mulo
In het verleden Winkelmedewerker bij
A H in Delft, Magazijnmedewerker bij
een melkfabriek in Assen, Polyesterspuiter bij een jachtwerf in
Heerenveen en Magazijnmedewerker bij DHL. Nu doe ik
huishoudelijke werk bij mensen die hulp nodig hebben bij de
Friese Wouden.
Waarom hiervoor gekozen?:Ik moest werk hebben
Hobby‟s: Tafeltennis, biljarten, de natuur
Lievelingseten: Chinees
Lievelingsdier: Hond en dan SMOKEY
Favo vakantieland:Holland
Competitie:Klasse 5
Waarom heb je voor tafeltennis gekozen. Voor de gezelligheid
en bekenden. Je had toen ik er op geen verplichtingen.
Met welke bekende Nederlander zou je nog wel eens een
beschuitje willen eten? Wie zijn dan bekende Nederlanders.
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Wat heb je het liefst:
- backhand / forehand: Forehand
- aanvallen / verdedigen: AANVALLEN.
- uit of thuis wedstrijd: Hangt van de club af
- bier voor of na de wedstrijd: NA
- winnen of verliezen: Maakt niet uit, als je maar lekker speelt
Wil je nog wat kwijt aan alle trouwe lezers?
Ga lekker spelen en maak plezier
Aan wie geef je de pen door? Sjoerd
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HAHAHA
HAHAHA!!!
Moppentrommel
Piet gaat naar de psychiater: “Wat
mankeert er aan”, vraagt hij.
“Ik kan ’s nachts niet slapen” zegt
Piet “ik ben altijd bang dat er een
monster onder mijn bed ligt”.
“Ik denk, dat ik je er wel vanaf kan
helpen”, zegt de psychiater “kom
maar twee maal in de week, dan
kunnen we er over praten”.
“Wat moet dat wel niet kosten”
vraagt Piet.
“65 euro per visite” is het antwoord.
“Zal er over nadenken” zegt de
patiënt.
3 weken later komt de dokter hem
tegen en vraagt hoe het met hem is.
“Best” zei Piet “nooit geen last
meer, mijn kapper heeft me van mijn
angst afgeholpen”
“Hoe heeft die dat dan gedaan?”
“Hij zei zaag de poten van het bed
af, dan kan er niks meer onder”.
Weet je ook een leuke
mop? Stuur hem
door naar
mariskavd86@hotma
il.com en dan staat
hij de volgende keer
in het clubblad!
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Wist je dat…
x

het handicaptoernooi een groot succes was, met wel 30
aanmeldingen!

x

de wisselbeker van de jeugd dit jaar meeging met Wolfert
Glimmerveen…

x

Mark en Manoek
genoeg op
hadden tijdens het
bowlen, dat Peter
uit bed is gebeld
om die jongens
nog even naar
huis te brengen?!

x

Mariska op de
gedeelde derde plaats kwam tijdens de FK van alle
vrouwen, maar dat dit komt omdat er bijna geen vrouwen
tafeltennissen of meedoen aan de FK..

x

wij mogen blijven spelen in deze zaal…

x

de sponsorcommissie heel goed bezig is en op zoek is
naar nieuwe sponsoren?

x

de jeugdcommissie bezig is met levenwerving?

x

Sjoerd Spoelstra tegelijkertijd met de koningin
jarig is en dat hij dit jaar 65 is geworden? Gefeliciteerd
Sjoerd!

x

er helaas geen wist-je-dat-jes zijn ingezonden..
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Functies & adressen
Voorzitter
Henk de Jong
Heidemeer 52
8445 SB Heerenveen

0513 – 631330
hdejong@fvdhoefadv.nl

Secretaris en ledenadministratie
Pim van der Zwaag
Anjelierstraat 8
8441 EK 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

Wedstrijdsecretaris senioren
Kees Glimmerveen
Rak 83
8446NM Heerenveen

0513-627194
glimmer5@xs4all.nl

Wedstrijdsecretaris jeugd:
Peter Langen
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Accommodatie TTV Delta impuls
Sporthal obs Schoterschans
Van leeuwenhoekweg 2 Oudeschoot

Website:

Jan Zuur
info@delta-impuls.nl

Sponsorcommissie:

Kees en Wolfert Glimmerveen,
Jan Zuur en
Mariska van Duuren

Materiaalbeheer en
bestelling

Peter Langen

Materiaalonderhoud

Henk de Haas

Clubblad

Mariska van Duuren
Gerrit Rosema

Trainers

Peter Langen, Mariska van
Duuren, Jan Zuur, Kees
Glimmerveen

Jeugdcommissie

Mariska van Duuren
0513-752010
mariskavd86@hotmail.com
Wolfert Gilmmerveen

Vrijwilligerscoördinator:

Jan de Jong
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Belangrijk!!

Het nieuwe clubblad komt uit:
In mei 2011

Daarom willen wij:
- Dat alle stukken ingeleverd zijn voor 30 april 2011.
- Stukken die niet op tijd binnen zijn, worden niet meer
geplaatst!!!
LET OP!!!
De stukken moeten worden aangeleverd als WORDdocument, grootte 12, zonder opmaak.
Wij zijn namelijk veel 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 2011-1 Het blad verschijnt
driemaal per jaar. Oplage 55 exemplaren.
Het volgende nummer 2011-2 verschijnt in mei 2011. Kopie verslagen
moet u voor 30 april 2011 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: 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.

