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T.T.V. DELTA IMPULS

Van de voorzitter
De week van gedenken, herdenken en feestvieren, in één
week Koninginnedag, de dag van de arbeid,
dodenherdenking, bevrijdingfestivals en gewoon een dag
vrij doet wel beseffen dat de emoties van het leven wel
erg dicht bij elkaar liggen.
Het zelfde geldt voor de emoties van het bestaan van een
tafeltennisvereniging. Het ene moment heb je een
prachtige gymzaal, een kantine, met voldoende omzet, en
lacht het sportleven je tegemoet. Het andere moment is
het sappelen en afwachten waar we het volgend jaar weer
zitten. In ieder geval hadden we nog wel een paar jaar in
de oude gymzaal kunnen blijven zitten blijkt inmiddels
uit krantenberichten.
’It Oerset staat er nog terwijl de nieuwe plannen voor de
betreffende locatie volgens krantenberichten nog in een
zeer primair stadium verkeren. Anderzijds is ook
onduidelijk hoe het verder gaat in Oudeschoot. Slechts
duidelijk is dat wel komend jaar de gymzaal weer
gebruikt kan worden. Met passen en meten zit er dus nog
steeds wat leven in de vereniging. Dat moet wel zo
blijven.
In ieder geval is het goede nieuws dat het eerste team
kampioen is geworden. Arnoud, Wolfert en Jornert
hebben geen spaander heel gelaten van de concurrentie.
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Komend jaar gaan ze het een klasse hoger proberen. De
rek is er nog niet uit zodat dit perspectief biedt voor de
toekomst.
De overige teams hebben met wisselend succes van zich
afgeslagen. Ook in deze teams zitten ongetwijfeld voor
de komende jaren kampioenen in de dop. Op 28 mei is
het slottoernooi, zodat dit in ieder geval voor iedereen de
mogelijkheid geeft om de kampioenen te kunnen
verslaan.
De lezers worden dus opgeroepen om zich hiervoor op te
geven. Verder is er weer een hoop kopij bij voor dit
clubblad zodat ik u verder veel leesplezier toewens.
Met vriendelijke groet,

Henk de Jong
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NK 2011
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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Nederlandse Kampioenschappen

Het NJK werd dit jaar gehouden in Nijmegen. Ik
ging er heen met mijn vader, mijn moeder, en de
coach Arnoud, kees, Wolfer en Jornert. Ik moest
eerst in de poule tegen Mylena Maitimu van
Alexandria '66,Daar heb ik met 1-3 verloren. En
daarna moest ik tegen Caitlynn Streng van Enjoy &
Deploy, En die heb ik verloren met 1-3.Maar ik heb
echt heel goed gespeeld. En de laatste wedstrijd
moet ik tegen Julie van Immerseel van
Wanzl/Belcrum. En die heb ik gewonnen met 30.Dus ben ik 3e geworden en ging ik door naar de
¼ finale van de troostronde, en die moest ik tegen
een Nienke Meezen van HTC. En die heb ik
gewonnen met 3-0.En dus ging ik door naar ½
finale. En toen moest ik tegen Boukje Meijer van
HBC. En die heb ik gewonnen met 3-1. Dus ging ik
door naar de FINALE. Ik moest de finale tegen
Luijkx Lisenka van Avanti, en dat was spannend, 01 voor haar , toen werd het 0-2 voor haar maar ik
kwam terug, 1-2 , en ik kwam weer terug, 2-2, en de
laatste was echt spannend, 16- 14 gewonnen,
Dus ik heb de 1e prijs gewonnen van de
troostronde.

Danique

Delta Impuls

Jaargang 2011 - 02

wk 2011

Delta Impuls

Jaargang 2011 - 02

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
Arnoud Hofman
????10?????
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WK tafeltennis feestelijk
afgesloten. Bron: www.wktafeltennis.nl
15 mei 2011
Wereldtitels voor Zhang Jike en duo Guo Yue en Li
Xiaoxia. Met twee Chinese finales en een heuse
´flashmob´ kwam er vanmiddag een einde aan de GAC
GROUP 2011 WK Tafeltennis. De wereld maakte van 8
tot en met 15 mei kennis met de gastvrijheid van
Rotterdam en Nederland.
Vandaag besloten de kampioenschappen met de
damesdubbelfinale en de finale in het herenenkelspel. In
de finale van het damesdubbel wonnen Guo Yue en Li
Xiaoxia van het eveneens Chinese duo Ding Ning en
Guo Yan (11-8 11-5 13-11 11-8). Ding Ning die gisteren
nog de titel veroverde in het damesenkelspel, moest
vandaag genoegen nemen met een tweede plaats. In de
herenfinale was Zhang Jike te sterk voor Wang Hao (1210 11-7 6-11 9-11 11-5 14-12). De beide Chinezen
gaven een geweldige tafeltennisshow weg aan de 8000
aanwezigen in Ahoy.
Het toernooi werd afgesloten met de traditionele
speeches waarna met muziek, dans en film afscheid
werd genomen van het Rotterdamse publiek.
De volgende Wereldkampioenschappen worden
georganiseerd in Dortmund (Duitsland) van 25 maart tot
en met 1 april 2012.
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Even voorstellen jeugd:
Mijn naam is: Heine van der Spoel
Leeftijd: 9 jaar
Woonplaats: Langerzwaag
School : De Wjukslach
Groep: 5
Hobby’s: voetballen en tafeltennis
Lievelingseten: Rode Bieten

Favo vakantieland: Brabant is altijd leuk.
Competitie?: nee, niet van tafeltennis. Wel van
voetbal.
Waarom heb je voor tafeltennis gekozen: gewoon
leuk.
Wat wil je later worden: Nog geen idee…
Beste vriend(in) op tafeltennis: Richard, maar hij
speelt op donderdag.
Wat wil je nog kwijt? Niets

Bedankt Heine!
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NK 2011
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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De Jeugd competitie voorjaar 2011
Het eerste team speelde dit voorjaar weer in de
derde klasse. Dit keer ging het veel beter.
Vooral Danique deed het met maar twee verloren
wedstrijden heel goed.
Danique speelde zeer wisselvallig; soms de sterren
van de hemel en dan weer heel wat minder.
Christine en Kjelda verloren in het begin wat
partijen, maar hoe langer de competitie duurde des
te meer partijen zij wonnen. Zij speelden twee
klasse hoger dan het vorige seizoen en dat zij dan
toch allebei 56 procent speelde is een heel goed
resultaat.
Arnt begon het seizoen onder zijn kunnen, dat bleek
later wel uit het tweede deel van het seizoen. Hij
eindigt met een score van vijftig procent.
Volgend jaar maar een klasse hoger…
De jeugdcommissie
De indeling van het jeugdteam najaar 2011
Team 1
1. Danique v d Berg
2. Christine Peterson
3. Kjelda Glimmerveen
4. Arnt Vollmar
Voor dit team wordt de tweede klasse aangevraagd.
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Naam

Categorie Licentie Rating Rating Klasse Perc.
NieuwOud
Nieuw
seizoen
Oud
JUNI
DEC
JUNI
2010
2010
2011

Jornert

Kadet-2

B-B

375

3532

Wolfert

Junior-2

B-B

321

346

Marlanka
Danique
Arnt
Kjelda
Christine
Marijke
Gilbert

Junior-2
Pupil-2
Kadet-1
Pupil 1
Kadet1
Pupil-1
Junior-2
j

C-C
B-D
D-D
C-D
C-D
D-D
D-D

225
74
131

160
149
125
95
95
63

Junioren
Kadetten
Pupillen
Welpen
ARNOUD
MARK
JAN
EDDY
VINCENT
KEES

40
106

2
senior
2
senior
3
3
3
3
3
6
senior

87
77
NG
90
50
54
54
NG
17

geboren in 1993-1994-1995
geboren in1996-1997
geboren in1998-1999
geboren in 2000 of later
E
F
F
F
F

385
?
308
301
268
266

?
345
295
306
263
260

2
3
3
3
3
3

93
100
35
89
63
44
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ANNE
MANOEK
HENK
JAN
PETER
SJOERD
MARISKA
TRIENTJE
JOHAN
IBRAHIEM
ROB
PIM
SANDER
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F
F
F
G
G
G
F
F
G
H
H
E
E

263
262
261
235
232
202
180
138
220

Winnaar wk 2011

277
293
231
205
197
193
131
242

3
3
5
5
5
5
5
6

19
67

6
6

59
14

89
60
39
19
17
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Even voorstellen senioren...
Mijn naam is: Sjoerd Spoelstra
Geboortedatum en/ of leeftijd: 31-01-1946 / 65 jaar
Woonplaats: Heerenveen
Verliefd / verloofd/ getrouwd: Getrouwd
School / beroep: lagere school, ambachtschool metaal
bewerker, avondschool electra monteur en nu ZZPer en
AOW er
Waarom hiervoor gekozen?: zo snel mogelijk centen te
verdienen.
Hobby’s: tafeltennis, voetbal, vakantie
Lievelingseten: erwtensoep, vlees (t-bone)
Lievelingsdier: hond, poes, muis
Favo vakantieland: Gran Canaria, Dom. Replubliek
Competitie: ja, leuk, 5e klasse.
Waarom heb je voor tafeltennis gekozen: Mijn kinderen
zaten erop en door blessure kon ik niet meer voetballen..
Met welke bekende Nederlander zou je nog wel eens
een beschuitje willen eten?: geen P Langen of HdeH
maar Maxima
Wat heb je het liefst:
- backhand / forehand: Heb ze alletwee niet
- aanvallen / verdedigen: Geen idee
- uit of thuis wedstrijd: Maakt niet uit
- bier voor of na de wedstrijd: Helemaal niet
- winnen of verliezen: Winnen
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Wil je nog wat kwijt aan alle trouwe lezers?
Laat ons met elkaar, weer een sportief, gezond en
gezellig seizoen van maken,en kom eens bij de thuis
spelende teams kijken.
Aan wie geef je de pen door? Jan Zwier

Bedankt Sjoerd!
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HAHAHA
HAHAHA!!!

Wat gebeurt er als je
gaat tafeltennissen met
een verkeerd ei?
Eerst gaat het "ping",
dan gaat het "pong"

Wat is het verschil
tussen
parachutespringen en
tafeltennis?
Met
parachutespringen
kun je maar één kant
op.

Een Belg, een Duitser en een
Nederlander gaan op bezoek
bij Tarzan. De Duitser vraagt
aan Tarzan: "Wat vind jij nou
het leukste om te doen?"
"Pingpong-balletjes zoeken."
zegt deze. De vier gaan
pingong-balletjes zoeken. Na
een tijdje komt de Duitser terug
met 8 pingpong-balletjes. Even
later komt de Nederlander
terug met 6 pingpong-balletjes.
Daarna komt Tarzan terug met
12 pingpong-balletjes. Het
duurt een hele tijd totdat de
Belg terugkomt. Wanneer deze
‘s avonds verschijnt, zit hij
helemaal onder de blauwe
plekken. "Wat heb jij gedaan?"
vraagt Tarzan. "Jij met je King
Kong balletjes". zegt de Belg.

Moppentrommel…
Met dank aan
Arnoud! Arnoud, de
overige moppen
komen in het
volgende clubblad!!
Bedankt!

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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Kampioenen in een Panda
Aan het begin van dit seizoen werd mij gevraagd
ook een bijdrage te leveren aan de
vervoersperikelen van het eerste team. Mijn
spontane aanbod om de uitwedstrijd naar DOV
Leeuwarden te rijden had wel een bijzonder
karakter. Hoe krijg je Arnoud in een Fiat Panda
(zonder schuifdak)?. Gelukkig bleek het eerste team
volledig uitgebalanceerd te zijn, Wolfert en Jornert
kropen op de achterbank in elkaar gedoken en
Arnoud vulde de rest van de ruimte zeevast,
allemaal voorzichtig in en uitademen maar wel om
de beurt.
Het 1e team had zich al een comfortabele
voorsprong toegeëigend in de 2e klasse en DOV
stond laag op de ranglijst, dus waakzaamheid voor
onderschatting, dus een peptalk van de chauffeur
was op zijn plaats. De eenvoudige mededeling dat
elke speler die niet op zijn minst 2 punten zou
binnen slaan privé met de trein terug moest naar
Heerenveen was het eerste duit in het zakje. Verder
stelde ik een enorme verrassing voor alle spelers in
het vooruitzicht als er fors zou worden gewonnen.
Arnoud toverde ik een warming up voor met zoveel
inzet, dat hij per direct speelklaar was. Als volleert
amateurcoach gaf ik tijdens de wedstrijd
buitengewoon goede tactische tips die op een
uitzondering na blindelings werden opgevolgd met
als resultaat: Arnoud gaf een demonstratie effectief
tafeltennis en speelden zijn tegenstanders op een
hoop.
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Jornert was niet normaal goed, even openen, de
zwakke kant houden van de tegenstander en maar
knallen, ook 3 man aan het spit.
Wolfert had voldoende bravoure maar speelde
stroef, kreeg de smoor op zichzelf en het had maar
weinig gescheeld of ik had hem daadwerkelijk naar
het treinstation van Leeuwarden gebracht. Het
Glimmerveen vuur ontbrandde echter toch nog net
op tijd zodat 2 wedstrijdpunten zijn deel vielen en
met de gewonnen dubbel stond er uiteindelijk 1-9
op het wedstrijdformulier.
Het was voor mij een vreugde om dit team Pandagewijs mee terug te nemen en die in het vooruitzicht
gestelde enorme verrassing was op zijn plaats. Ik
haalde triomfantelijk 3 gevulde koeken tevoorschijn,
ze hadden het verdiend (bij Wolfert ging wel de noot
eraf, ja toch met die verliespartij…….)
Inmiddels is dit team officieel kampioen en hebben
zij de 2e klasse werkelijk ondersteboven gespeeld.
Proficiat.
Of het werkelijk hun tafeltenniskwaliteiten waren? Ik
kan mij niet aan de indruk onttrekken dat die
gevulde koeken eigenlijk van doorslaggevende aard
zijn geweest……
Johan

WK 2011
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Effecten op een tafeltennis balletje
Topspin

Op punt A is de hoek van inval bijna hetzelfde als
de hoek van uitval. Door de turbulentie onder de
bal, zal de bal bij B een steilere kromme naar
beneden maken. De bal graaft zich als het ware
naar beneden. Op punt C zal de hoek van inval
kleiner zijn dan de hoek van uitval. De grootte van
de hoek van uitval is afhankelijk van de hoeveelheid
effect, hoe meer effect hoe groter de hoek.
Het bat gaat van beneden naar boven (hoeveelheid
effect) en van achteren naar voren (snelheid /
kracht). Door de bat ook nog een schuiner neer te
leggen (bovenkant naar voren), wordt de raaktijd
langer, waardoor ook het effect beter wordt.
Backspin
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Op punt A is de hoek van inval bijna hetzelfde als
de hoek van uitval. Door de turbulentie boven de
bal, zal de bal bij B een vlakkere kromme naar
beneden maken. Soms met het effect dat de bal
gaat zweven (komt dus niet op de tafel). Op punt C
zal de hoek van inval groter zijn dan de hoek van
uitval. De grootte van de hoek van uitval is
afhankelijk van de hoeveelheid effect, hoe meer
effect hoe kleiner de hoek. Soms lijkt het alsof het
effect van de bal bij de stuit even stil staat, dit is dan
ook het beste moment om een backspin aan te
pakken (flip). Dit komt doordat het effect tegen de
richting van de bal in is. Een backspin verliest dan
ook meer effect dan een topspin.
Het bat gaat van boven naar beneden (hoeveelheid
effect) en van achteren naar voren (snelheid /
kracht). Door de bat ook nog een schuiner neer te
leggen (bovenkant naar achteren), wordt de raaktijd
langer, waardoor ook het effect beter wordt.
Tijdens het terugslaan van een bal met top- of
backspin, blijft de uitwerking op de punten B en C
dezelfde.
Zijspin
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In principe blijft de top- of backspin effect bij een
zijspin dezelfde, helaas kan de bal niet alle kanten
tegelijkertijd opdraaien, waardoor de top- of
backspin iets inboet bij een zijspin. Algemene
stelregel is, dat de bal, op de ontvangende bat, die
kant opgaat als waar de hand, van degene die de
opslag had, naar toe gaat. Dit geldt ook tijdens een
rally. Let hier goed op !!!!
Turbulentie / luchtzak
Een voorwerp dat gegooid wordt met een
voorwaarts effect (topspin), heeft aan de bovenkant
meer weerstand dan aan de onderkant. Dit komt
door het feit dat het effect tegen de richting van de
bal in werkt (weerstand), met als gevolg dat er een
turbulentie (gebrek aan lucht) onder de bal ontstaat.
Hierdoor wordt het voorwerp in de richting van daar
waar minder weerstand is (de turbulentie) gedrukt.
Hoe meer effect, hoe meer weerstand.
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Einduitslagen voorjaarscompetitie
senioren.
De voorjaarscompetitie 2011 is voor onze
vereniging goed verlopen. Team 1 promoveert; de
andere teams hebben zich gehandhaafd.
Standen:
2e klasse - Poule B
Delta Impuls 1 10 - 86
Drachten 1 10 - 58
Dokkum 3 10 - 48
ANJA 2 10 - 47
YOS 3 10 - 44
DOV 1 10 - 17

3e klasse - Poule A
ANJA 3 10 - 86
YOS 4 10 - 64
Delta Impuls 3 10 - 50
Schieringen 1 10 - 41
Griffioen 2 10 - 41
Ready 5 10 - 18

3e klasse - Poule B
Ready 4 10 - 86
Delta Impuls 2 10 - 70
Buitenpost 3 10 - 39
FTTC 3 10 - 38
Drachten 3 10 - 37
YOS 5 10 - 30

5e klasse - Poule A
ODI 4 10 - 69
Lemmer 1 10 - 61
Effect '78 1 10 - 50
Delta Impuls 4 10 - 50
Drachten 4 10 - 44
Drachten 5 10 - 26

6e klasse - Poule A
DOV 2 10 - 74
DOV 3 10 - 69
Drachten 6 10 - 52
Ready 7 10 - 48
Delta Impuls 5 10 - 36
ODI 5 10 - 21
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Persoonlijke resultaten:
Team 1:
Arnoud 93%; Jornert 87%; Wolfert 77%
Team 2:
Eddy 89%; Vincent 63%; Kees 44%; Anne 19%
Team 3:
Mark 100%; Bram 72%; Manoek 67%; Jan Zuur
33%
Team 4:
Jan Zwier 89%; Peter 60%; Sjoerd 39%; Mariska
19%
Team 5:
Ibrahim 57%; Tryntsje 26%; Gilbert 17%; Rob 14%
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Mededeling:
Betreft Bondscompetitietoeslag.
Zoals de meesten van jullie wel weten
betaal je per jaar een bedrag aan de bond
om competitie te kunnen spelen. Dit
bedrag is de afgelopen jaren flink
gestegen… maar nooit doorgevoerd naar
de leden.
Het gevolg hiervan is dat leden een aantal
jaren te weinig hebben betaald, vanaf
september gaat het bedrag omhoog.
De nieuwe tarieven zijn te vinden op de
site via de calculator of neem contact op
met onze penningmeester Auke Bron.

Mededeling:
Te vaak worden mededelingen binnen de club niet aan
de juiste persoon doorgegeven. Hierdoor kunnen veel
situaties ontstaan van miscommunicatie. Wil je iets
veranderen in je huidige situatie geeft dit dan door aan
de juiste persoon. Achter in het clubblad staan alle
emailadressen, maak hier ook gebruik van!!!!!
Het bestuur.

Slottoernooi!!!!
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28 mei a.s.
Iedereen is welkom en je
mag natuurlijk mensen
meenemen!!!
Inschrijfgeld: € 2,- p.p.
(betalen bij binnenkomst)

Aanvang: 19.00 uur.
Geef je op bij Mariska.
mariskavd86@hotmail.com

Kom Allen!!!
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Een weekendje tafeltennis
Door: Arnoud Hofman
Het is vrijdagavond 19.00u, ik stap op de fiets en
trap naar Oudeschoot, waar wij het als club
opnemen tegen Drachten. Eenmaal aangekomen
moet ik linksaf naar de Delta Impuls-kleedkamer om
zo problemen te voorkomen. In de kleedkamer kom
ik tot mijn verbazing toch Drachtsters tegen.
Gelukkig blijft alles vriendelijk… er heerst een
ontspannen sfeertje.
Ik speel op de hoogste tafels, net zoals mijn
teamgenoten Wolfert en Jornert en toekomstig
teamlid Sander. Zonder echt ingespeeld te zijn gaat
het heel aardig. Af en toe sta ik een game af, maar
wat maakt het uit, het gaat vanavond om de
gezelligheid.
De puntjes druppelen binnen. Op de andere tafels
presteren de Heerenveners ook goed. Laat de ene
tafel het een rondje liggen, dan heft de andere tafel
het verlies alweer op door goed te scoren. De bel
gaat. Iedereen staat op en loopt naar toernooileider
Johan. In een neutraal Meppel-shirt schrijft hij de
eindstand op. De beker blijft in Heerenveen, maar ik
kan niet al te lang feesten… morgen weer vroeg op.
Dan staat Rob om 07.30u met een bus voor mijn
deur. Een dagje naar Nijmegen, om Danique te
coachen met een beetje assistentie van Kees, en te
genieten van het tafeltennis op het NK jeugd.
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De wekker gaat… 06.45u. Ontbijten en klaarmaken.
Delta Impuls on tour naar Nijmegen. Samen met de
familie Glimmerveen en de familie van den Berg,
die om 07.30u voor de deur staan. Eenmaal
aangekomen in Nijmegen, ben ik nog wat slaperig.
Ik ben snel wakker, want Wolfert en Jornert moeten
om 09.30u aantreden. Ze winnen geen prijs, maar
spelen een prima toernooi. Het is geen schande om
in het troosttoernooi van een landelijk A speler te
verliezen, dacht ik zo.
Danique speelt ook goed, maar komt net haar poule
niet door. In het troosttoernooi gaan alle remmen
los. Ze haalt de finale en wint in drie games! Na de
prijsuitreiking stappen we de bus in. We praten de
lange rit vol, en voor mijn gevoel ben ik zo in
Heerenveen. Het is al 20.00u… eerst maar even
eten, dat gaat er na zo’n weekend wel in!

Arnoud.
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TWEEKAMP EINDVERSLAG
HEERENVEEN - DRACHTEN 22 april 2011
Perfect op tijd arriveerde de twaalfmans afvaardiging van
ttv Drachten in Oudeschoot om de degens te kruisen
met ttv Delta Impuls Heerenveen in een echte
clubtweekamp.
De teams waren als volgt samengesteld:
Heerenveen:
Team H1: Arnoud, Sander, Wolfert, Jornert.
Team H2: Mark, Manoek, Vincent, Jan.
Team H3: Sjoerd, Rob, Tryntsje
Drachten:
Team D1: Gert Jan, Jaap, Uilke, Milo.
Team D2: Erik, Rob, Hillebrand, Henk.
Team D3: Jan, Nedjo, Senno, Eddy.
De competitieleider van Delta Impuls, Kees
Glimmerveen, had zijn fiat gegeven aan het
spelsysteem, en de evenredige bezetting van teams met
als speelsterkte; 2e klasse,3e klasse en gecombineerd
5e/6e klasse moesten bijdragen aan de Fair Play
gedachte, elke club moest een gerede kans hebben om
de beker te winnen.
Enthousiast werd begonnen met de voorrondes, waarbij
de teams per speelronde werden opgedeeld in 2 mans
teams per speeltafel waarbij elke speler een enkel
speelde en gezamenlijk het dubbel.
Bij de volgende speelronde kreeg dat 2 mans team weer
een andere samenstelling en op deze wijze bleek na 4
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speelrondes dat elke speler in het enkel tegen elke
speler van de tegenpartij had gespeeld en samen met
elke teampartner steeds afwisselend het dubbel.
Dat laatste gaf het speciale effect dat spelers moesten
dubbelen met een partner die zij tijdens de competitie
niet altijd aan tafel treffen.
In de wetenschap dat het 1e team van Delta Impuls met
groot vertoon van macht kampioen was geworden in de
2e klasse maakte ik mij als tweekamp leider op voorhand
zorgen over een mogelijk verloop van de tweekamp
waarbij een club al snel een grote voorsprong zou
kunnen nemen en het spanningselement al spoedig zou
ontbreken.
Gelukkig waren de zorgen op dit gebied overbodig en
ontwikkelde zich een spannende tweekamp
tot aan de finales toe.
Team 1 van Heerenveen nam een vliegende start,
enkels en dubbels werden overtuigend gewonnen: 1e
ronde 15-3 en 2e ronde 11-7 logen er niet om de toon
was gezet: die gaan voor goud.
Team 2 van beide clubs bleken meer in evenwicht, D2
Hillebrand zette gedecideerd H2 Vincent aan de kant en
D2 Rob versloeg H2 Jan en verder veel 2-1 uitslagen: 1e
ronde 9-9 en 2e ronde 10-8, deze teams beloofden een
open strijd.
Team 3 van Drachten bleek duidelijk een maatje te
groot. D3 Senno en (grote)Jan zette de toon met
klinkende overwinningen en alleen H3 Peter wist zijn
enkel en dubbel te winnen in de 1e ronde.D3 (grote)Jan
en Eddy deelden een enorme dreun uit met 9 uit 3 en D3
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Nedjo en Senno wonnen hun enkelspelen in de 2e
ronde, dus:1e ronde 5-13 en 2e ronde 5-13.
Tussenstand overall
1e ronde Heerenveen 29 – Drachten 25
2e ronde Heerenveen 55 – Drachten 53
Beide clubs gingen gelijk op, de spirit zat erin, elk punt
telde mee van hoog tot laag.
Met deze tussenstand begrepen alle spelers dat echt
elke game van belang kon zijn voor de club winst en
volle kracht werd verder gespeeld.
Team 1 van Drachten schakelde een tandje bij met
overwinningen van D1 Gert Jan op H1 Jornert en D1
Uilke met Gert Jan samen in het dubbel op H1 Arnoud
en Jornert. De 3e ronde bleef daarmee in evenwicht. In
de 4e ronde zette Heerenveen er volledig de turbo op er
was geen houden meer aan, H1 Sander en Jornert volle
bak 3-0 tegen resp. D1Gert Jan en Milo bij de
enkelspelen. Dit gaf; 3e ronde 10-8 en 4e ronde 10-2.
Team 2 van Drachten bleef gelijk op spelen. D2 Eric
speelde een sterke wedstrijd tegen H2 Mark en D2
Hillebrand versloeg Mark in een spetterende wedstrijd.
D2 Henk en Hillebrand snoepten H2 Manoek en Jan ook
nog eens het dubbel af. Heerenveen bleef echter taai 21 overwinningen boeken bij de rest van de enkels en
eindigde daardoor in de plus. Helaas moest D2 Rob
afhaken met een blessure, een aderlating voor Drachten.
Balans: 3e ronde 9-6 (1 dubbel verviel) en 4e ronde: 5-4.
Team 3 van Heerenveen bleef uit balans, de 6e klassers
Trijntsje en Rob konden het niet bolwerken tegen de 5e
klassers van Drachten en toen H3 Peter ook nog eens
volop klop kreeg van D3 Senno,pakten zich donkeren
wolken boven speeltafel 5 en 6 voor Heerenveen, dit
gaat niet goed: 3e ronde 4 – 14 en 4e ronde 2-7.
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Tussenstand overall:
3e ronde Heerenveen 78 - Drachten 81
4e ronde Heerenveen 95 - Drachten 94
Onvoorstelbaar: na het spelen van 189 games slechts 1
punt verschil in de stand, kan het spannender?
Op basis van behaalde resultaten tijdens de enkelspelen
werden de teamspelers nu ingedeeld op speel sterkte.
De finale rondes konden beginnen, de nr’s 4 en 3 van de
clubs tegen elkaar bij de enkels en de nummers 1+2 en
3+4 tegen elkaar bij de dubbels.
Het spel was op de wagen en het was prachtig te zien
hoe de dubbelspel teams zich aanpasten aan de krappe
speelruimtes (de zaal is gewoon niet groter) door heel
compact te spelen, men was er nu wel aan gewend.
Team 1 van Heerenveen bracht taaie winst (2-1) met H1
Wolfert en Jornert tegen D1Gert Jan en Milo.
In een loeispannend duel won H1 Jornert van D1 Milo 21(10-12/11-9/14-12). Wolfert deed een duit in het zakje
tegen D1 Gert Jan 3-0 en H1 Arnoud en Sander in
dubbel voor goud tegenD1 Jaap en Uilke 3-0 totaal voor
de rondes: 10 -2.
Team 2 van Heerenveen H2 Jan met Mark wonnen de
spannende dubbel tegen D2 Hillebrand met Eric 3-0 (117/11-9/11-9). Omdat D2 Rob was uitgevallen moest D2
junior Henk vol aan bak en sleepte er een prachtige punt
uit, tegen H2 Vincent 1-2. Als een leeuw vocht hij tegen
H2 Manoek (10-12/15-17/15/17) 0-3 verlies maar wat
een pot. Totaal 8-1
Team 3 van Drachten speelde letterlijk alles of niets en
het werd alles, nadat de rookwolken waren opgetrokken
stond daar de uitslag totaal: 0 – 12.
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Na deze 1e finale ronde: Heerenveen 113 - Drachten
109. De beslissing was nog steeds niet gevallen, wie
neemt die beker mee naar huis??????????????????
Bij de laatste finale ronde mochten de eerste twee
gekwalificeerde spelers per team zich meten in het
enkelspel.
Team 1 van Heerenveen bracht een ijzersterke H1
Sander in het strijdperk, die de hele avond al sterk op
dreef was. D1 Uilke ging strijdend ten onder 3-0 (118/12-10/11-8). De nummers 1: H1 Arnoud en D1 Jaap
vochten een titanen strijd. D1 Jaap speelde zo
uitgekiend, dat Arnoud te weinig in zijn spel kwam met
die verwoestende forehand klappen.
Een sensationele winst voor Jaap 1-2 (11-6/10-12/9-1).
Overall score: 4-2.
Team 2 toonde een onverbiddelijke H2 Mark tegen een
tot het laatste moment strijdende D2 Eric 3-0(11-6/115/14-12).
H1 Jan had het duidelijk op zijn heupen en versloeg D2
Hillebrand voor de tweede keer deze avond met 2-1.
Maar ook hier ging dat verre van gemakkelijk (13-11/511…./11-8). Overall score: 5-1.
Team 3 toonde een D3 (lange) Jan die een spectaculaire
avond besloot met een 2-1 overwinning op H3 Peter. Bij
H3 Sjoerd kwamen onvermoede krachten los, de eer van
team 3 en de hele club stond op het spel, hij legde al zijn
gram in een eclatante overwinning op D3 Senno :3-0
(11-6/11-6/11-5). Overall score: 4-2.
Mede door deze laatste bijdrage werd “Goede”vrijdag
voor Heerenveen een “Perfecte”vrijdag:
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Einduitslag:
Heerenveen 126 - Drachten 114
Na het spelen van 240 games een nipte winst van 12
punten geweldig.
Sjoerd mocht de prijs in ontvangst nemen voor de
sterkste speler van de 3e teams.
Jan Zuur ontving de prijs voor beste speler van de 2e
teams en een overall presentje voor al zijn enthousiasme
voor de sport die hij bij zijn trainingen overbrengt op
diverse spelers van zowel Heerenveen als Drachten.
Jaap mocht de prijs in ontvangst nemen voor de sterkste
speler van de 1e teams en daarmee van de hele
tweekamp. Niet alleen hij maar alle Drachten spelers
hadden zich een waar tegenstander getoond met
geweldige sportieve inzet.
Trijntsje ontving de prijs voor meest waardevolle
speelster, een sportvrouw die er altijd is voor de sport,
altijd komt trainen een en al inzet.
Ik denk te mogen stellen dat het evenement geslaagd
was en de door Delta Impuls beschikbaar gestelde beker
als wisselbeker mag worden gerekend, dus revanche in
de toekomst?
U allen een prettige zomerstop toegewenst,
Johan Ooms
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Kinderfeesten en Snuffelweken
De maanden maart en april hebben wij ons
ontzettend ingezet om nieuwe leden te krijgen.
Zo hebben we als club 5 woensdagmiddagen in
maart, van 16.00 uur tot 18.00 uur tafeltennis
Kinderfeesten georganiseerd en hebben we 4
avonden in april de jaarlijkse (inmiddels
tweejaarlijkse) snuffelweken weer gehad.
Kinderfeesten
Om meer leden te krijgen hebben we verschillende
scholen uitgenodigd om eens kennis te maken met
tafeltennis. Via de nttb hebben we een pakket te
leen gekregen met hierin 6 spellen om
spelenderwijs kennis te maken met het
tafeltennisspel. Na afloop kregen de kinderen een
diploma met hierop 2 van de 4 letters; van het
woord STAR. De laatste twee letters worden
verdiend door nog twee keer terug te komen naar
de club.
Er kwamen helaas niet veel kinderen op af,
ondanks de 5 scholen die we hebben uitgenodigd
en de verschillende berichten in de krant. De
kinderen die wel kwamen, want daar gaat het
natuurlijk om, waren erg enthousiast en zijn vrijwel
allemaal een of meerdere keren teruggekomen. We
hebben zelfs al nieuwe leden hierdoor!!
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Snuffelweken
De eerste twee weken van april op maandag en
dinsdag zijn er veel vrijwilligers bezig geweest om
elke keer 12 tot 15 kinderen wegwijs te maken met
het tafeltennisspel. Ook dit was een groot succes en
we hopen ook hiervan nog enkele leden over te
houden…

Alle vrijwilligers…. BEDANKT!!!! Zonder
jullie was het nooit zo’n succes
geweest!!!
Mariska van Duuren.
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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

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 oktober 2011

Daarom willen wij:
- Dat alle stukken ingeleverd zijn voor 15 oktober
2011.
- Stukken die niet op tijd binnen zijn, worden niet
meer geplaatst!!!
LET OP!!!
De stukken moeten worden aangeleverd als
WORD-document, grootte 12.
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 2011-2 Het
blad verschijnt viermaal per jaar. Oplage 65 exemplaren.
Het volgende nummer 2011-3 verschijnt in oktober 2011.
Kopie verslagen moet u voor 15 oktober 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.

