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Van de voorzitter
Inmiddels zijn de najaarsstormen weer losgebroken.
Ondanks de ietwat bouwvallige staat op dit moment van
de gymzaal onder andere blijkende uit kapotte ramen
welke zijn dichtgetimmerd alsmede wateroverlast,
hebben we nog geen last van herfststormen. De muren
houden zich kranig.
Langzaam maar zeker krijgt het aanpalende buurtcentrum
ook gestalte. Het ziet er in ieder geval veelbelovend uit.
Het kruip door sluip door naar de ingang nemen we dan
maar voor lief.
Het is in ieder geval geen belemmering voor een aantal
spelers elders uit de provincie om in Heerenveen mee te
trainen. Door al deze mensen van buitenaf en het
aanbieden van een trainingsfaciliteit gaat het niveau
ongetwijfeld omhoog. Dat biedt hoop voor de toekomst.
Iets anders is de financiële toestand. Het lopend boekjaar
zal worden afgesloten met een klein plusje. De
vooruitzichten voor het volgend jaar zijn ook goed.
Het slechte nieuws is dat het bestuur wel heeft besloten
in het vervolg voor de koffie € 0,50 te gaan rekenen. Dit
om verslavingsverschijnselen die samenhangen met de
prijs van de koffie, nihil, tegen te gaan.
Verder nodig ik u allen uit voor het bijwonen van de
eerstvolgende algemene ledenvergadering. Deze vindt
plaats op donderdag 24 november a.s. om 20.00 uur in de
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gymzaal. Er kan u dan verder verslag worden gedaan van
het reilen en zeilen van de vereniging. Een uitnodiging
treft u aan verderop in dit clubblad.
Met vriendelijke groet,

Henk de Jong
Voorzitter
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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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Onze gewaardeerde penningmeester Auke
Bron heeft aangegeven zijn
werkzaamheden per ALV dit jaar te
willen neerleggen. Daarom zoeken wij zo
spoedig mogelijk een nieuwe
penningmeester!
Auke geeft aan dat de tijdsbezetting
ongeveer 5 uren per maand kost, excl.
eenmaal per maand vergaderen met het
bestuur.
Dus…
Wilt u iets voor de club betekenen en
heeft u iets met cijfers?? Dan zijn wij op
zoek naar u!
Voor vragen kunt u contact opnemen met
onze voorzitter Henk de Jong. Zijn
gegevens vindt u achterin bij functies &
adressen.
Alvast bedankt!
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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
Arnoud Hofman
????10?????
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Toernooienkalender:
Wil je meedoen aan één van deze activiteiten?
Geef je op bij Peter!
Senioren clubkampioenschappen

9 december

Handicaptoernooi op de club
Tevens afsluiting dit jaar.
Dit is voor iedereen en je mag
iemand meenemen!

17 december

Joo cup

6 januari

Open Oudergaaster JEUGD

7 januari

Open Soester JEUGD
tafeltenniskampioenschappen
Open Soester SENIOREN
tafeltenniskampioenschappen

7 januari
8 januari

Jeugd Clubkampioenschappen
Aansluitend bowlen.

14 januari

Nieuwjaarsbowlen senioren
Meer bericht volgt via de mail.

14 januari

Open Oudergaaster SENIOREN

20 januari

Friese Kampioenschappen

21 januari
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Donderdag 24 november a.s.
20.00uur
Iedereen is uitgenodigd!
Wees betrokken en laat je zien!
De ALV vindt ook dit jaar gewoon in de
zaal plaats, er kan dus deze avond vanaf
20.00 uur niet meer getraind worden.
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Notulen ALV

Delta Impuls

Datum: 24-11-2010
Locatie: Van Leeuwenhoekweg 2 te Oudeschoot

Aanwezig:

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Berg, R. van de
Bron, A.
Duuren, M. van
Glimmerveen, K.G.
Jong, H. de
Jong, J. de
Langen, P.
Peterson, S.
Spoelstra, S.
Zuur, Jan
Zuur, M.
Zwaag, P. van der

1.

Opening
De voorzitter heet alle aanwezigen welkom. Na het tekenen van de
presentielijst, kan de vergadering beginnen.

2.

Vaststellen agenda
Er worden geen extra discussiepunten aan de agenda toegevoegd.

2.

Notulen ALV 2009
Het verslag van de ALV 2009, gehouden op 24-11-2009, is zonder
op- of aanmerkingen gearresteerd.

3.

Verslag jeugdcommissie
Deze commissie leidt een een enigszins slapend bestaan. Men is
wel voornemens het komende seizoen de commissie nieuw leven in
te blazen en weer activiteiten te organiseren.

4.

Verslag recreatiecommissie
Jan de Jong: “Ids en Auke zijn recreanten pur sang. Ids verrast me
iedere keer weer met zijn flitsende backhand. Bij Auke moet je maar
grip zien te krijgen op zijn zeer sterke contra-spin. Ik heb enkele
jaren competitie gespeeld, maar om verschillende redenen ben ik
afgehaakt. De laatste tijd zijn er wat haperingen om de sporthal te
bezoeken. Dat heeft te maken met een verhuizing en andere
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privégevallen. Zolang we worden gedoogd in deze competitieclub,
zorgen wij ervoor dat het balletje blijft rollen.”
Voor de ALV heeft Jan de Jong aan Auke Bron een aantal
“overdenkingen” gestuurd, welke tijdens de ALV besproken kunnen
worden. Deze vragen hebben niet direct betrekking op de
recreatiecommissie, maar worden wel na het voorlezen van het
verslag, behandeld.
1 Hoe komt het met de kantine-container?(26.000 euro): De situatie
m.b.t. huisvesting blijft vooralsnog onduidelijk. De Gemeente
Heerenveen werkt ook niet bepaald mee, deze opereert erg traag.
De container die nog steeds in bezit is van de vereniging is
momenteel niet de enige zorg. In deze container is ook nog een
aantal andere zaken aanwezig die in het bezit zijn van de
vereniging, waaronder een koelkast, barkrukken, tafels, etc. De
vereniging is druk doende om al deze spullen 'veilig te stellen' maar
denkt ook na over hoe de container kosteloos af te voeren. Het is
niet te verwachten dat de container nog op een andere manier te
gebruiken is.
2 Bij geen verplaatsing wordt er dan op aangedrongen op een
vervangende kantine in eigen beheer? Uiteraard dringt het bestuur
bij de gemeente erop aan dat er voor Delta Impuls in de toekomst
ook een kantine (op welke locatie dan ook) aanwezig moet zijn. De
vereniging heeft deze inkomsten meer dan nodig.
3 Wat is de uitkomst van derving kantine-inkomsten? De vereniging
zal bij de gemeente een overzicht van kosten indienen die voor
vergoeding in aanmerking komen. Derving van inkomsten uit de
kantine zal op deze lijst ook zeker niet ontbreken. Waarschijnlijk is
voor afhandeling van deze zaken wel veel geduld benodigd.
4 Wordt er bij sepende conflicten een mediator Ingeschakeld? Jan
de Jong is ter ore gekomen dat er tussen twee leden alweer
geruime tijd een conflict zich heeft voorgedaan (december 2009).
Dit blijkt nog steeds niet opgelost. Dit conflict was bij erg weinig
mensen bekend. Om deze reden is er de afgelopen maanden ook
geen poging ondernomen het conflict uit de wereld te helpen.
5 Zijn er na bestuurswisseling vijf bestuurleden? Dat klopt, na de
ALV zal het bestuur bestaan uit Henk (voorzitter), Auke
(penningmeester), Pim (secretaris), Mariska en Peter (algemene
leden).
6 Bij financiele achteruitgang wil ik graag dat voorgestelde
bezuiniging in stemming wordt gebracht bij ALV. Op de agenda van
deze ALV staat inderdaad een agendapunt dat een zeer ingrijpende
bezuiniging inhoudt.
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Verslagen competitie
Van de wedstrijdsecretaris senioren is helaas geen verslag
ontvangen. Daarom hieronder de eindstanden van de competitie.
Najaarscompetitie 2009
Team 1 (1e klasse): Gedegradeerd (vijfde en laatste plaats)
Team 2 (3e klasse): Vierde plaats
Team 3 (3e klasse): Derde plaats
Team 4 (4e klasse): Gedegradeerd (vijfde en laatste plaats)
Team 5: (6e klasse): Derde plaats
Voorjaarscompetitie 2010
Team 1 (2e klasse): Promotie (eerste plaats)
Team 2 (3e klasse): Vierde plaats
Team 3 (4e klasse): Derde plaats
Team 4 (5e klasse): Gedegradeerd (vijfde en
voorlaatste plaats)
Van de wedstrijdsecretaris jeugd zijn wel twee verslagen ontvangen.
Het verslag van de najaarscompetitie 2009 wordt voorgelezen door
Marlanka Zuur.
“Het eerste team bestaand uit Marlanka, Rianne,Thijs, Emma en
Jelle had het zwaar in de tweede klasse. Hoe goed zij ook hun best
deden, steeds verloren zij op het nippertje. Rianne haalde nog het
beste resultaat, daarna komt Marlanka. Voor Emma en Thijs bleek
deze klasse te hoog. Zij spelen het volgende seizoen een klasse
lager.
Het tweede team deed het veel beter. Dit team bestaat uit Marijke,
Danique, Arnt, Gilbert en Daniël. Zij speelden lang mee voor het
kampioenschap samen met Lemmer. Hoewel beide partijen tegen
Lemmer gelijk werden gespeeld, ging het kampioenschap aan hun
voorbij. Zij mogen het volgende seizoen in een hogere klase weer
proberen om zo goed te spelen. Veel plezier in het nieuwe seizoen!”
Mariska van Duuren leest het verslag van de voorjaarscompetitie
2010 voor:
“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. Jornert deed hier zijn uiterste best
en won alles, dus een percentage van 100%. Wolfert speelde voor
driekwart goed, en haalde een percentage van 75%. Rianne deed
het wat minder, mede omdat 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 Impuls toch
nog derde.
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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 begon 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 in de poule. Hierin werd Vries eerste
en Assen tweede.
Het derde team kwam in de vierde klasse uit. Hierin speelde Arnt
Vollmer, Marijke Rosema, Danique van de Berg en Daniël Schaap.
Alleen Arnt kon deze klasse een goed resultaat halen. Dit team
werd ook laatste. Hier werd DTTV eerste en Ready tweede.
Volgend seizoen krijgen we in ieder geval een ander
teamsamenstelling, omdat Emma weer naar Drachten gaat en Thijs
op 'huurbasis' daar ook gaat spelen. In dat team gaat ook Henk
Geersma van Drachten spelen.”
6.

Verslag penningmeester
Ook hiervoor heeft Jan de Jong een bijdrage geschreven:
“De penningmeester heeft i.v.m. inkrimping van het saldo een
oproep gedaan middelen te vinden dit saldo op te krikken. Daarom
tot slot nog van mij een overdenking bij financiele malaise om een
buffer te hebben voor bijvoorbeeld nieuwe tafels.
Op de ledenlijst zie ik jeugdspelers die op training komen, maar niet
aangem worden als JcT ('T' staat voor volgt training en betaalt
hiervoor). Als dit niet bij de penningmeester ook niet doorgegeven
wordt, scheelt dat de club inkomsten.
Verder lijkt het mij toe, dat het geen invloed op de verbetering van
het tafeltennisniveau zal hebben, als de trainingstijd van zowel de
junioren, als de senioren met 1 kartier wordt ingekort. Als dit ook
nog eens vertaald wordt in een half uur minder zaalhuur (2,5 i.p.v. 3
uur), dan kan er per seizoen minstens 600 á 700 Euro bespaard
worden.
Natuurlijk moet de voorgestelde contributieverhoging wel
doorgaan.”
Auke heeft het volgende verslag gewschreven:
“Zoals verwacht is het seizoen 2009-2010 zwaar geweest, en heeft
de club een aanzienlijk verlies geleden. De per 1 januari 2010
doorgevoerde contributieverhoging heeft het ledenverlies niet
kunnen compenseren. Door onzekerheid over de locatie van de
club is er weining ledenaanwas geweest, en zijn er weinig
activiteiten geweest om leden te werven. Derhalve is het
ledenverlies groter geweest dan de aanwas.
De inkomstendaling is voornamelijk veroorzaakt door de daling van
het aantal leden, en derhalve lagere contributieinkomsten.
Ook de overige inkomstenposten geven per saldo lagere
inkomsten.
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De werkelijke uitgaven zijn iets lager dan begroot, maar het verschil
is dermate gering dat het verlies aan inkomsten niet wordt
gecompenseerd.
Het verlies aan financiële middelen is opgevangen door in te teren
op de spaargelden.
Bij het overzicht 'resulaten 2009-2010/begroting 2010-2011' is een
toelichting bijgevoegd omtrent verschillen in inkomsten en uitgaven,
inclusief de opzeggingen per 30-06-2010, welke weer invloed
hebben op de begroting voor het seizoen 2010-2011.
Voor het seizoen 2010-2011 zal wat betreft de inkomsten gewerkt
moeten worden aan het werven van nieuwe leden, sponsors en cosponsors, alsmede het werven van subsidies. Ook zal er gekeken
moeten worden waar op kosten kan worden bespaard. Een eerste
besparing is reeds gerealiseerd met de post zaalhuur, wegens het
wegvallen van de dinsdagavond.
Suggesties omtrent verhoging van de inkomsten en verlaging van
de uitgaven zijn uiteraard welkom. “
Voor de financiële overzichten, kunt u contact opnemen met onze
secretaris of penningmeester.
Het begrotingstekort voor het komende boekjaar bedraagt Euro
1725,00. Auke ziet veel in extra inkomsten. Geen gebruik maken
van de diensten van Hassan zal ook een bijdrage leveren aan het
terugdringen van het begrotingstekort. Voor het komende seizoen
zal dit niet Euro 3000,- schelen, maar Euro 1200,-- aangezien het
contract moet worden gerespecteerd (deze loopt af per 31
december 2010). Ook zal er minder contributie betaald worden door
leden, omdat spelers die bij Hassan trainen hiervoor extra betalen.
Bij deze beslissing moet worden overwogen dat de club wel
aantrekkelijk is voor evt. nieuwe leden als er een goede trainer
werkzaam is. De financiële situatie wordt echter wel steeds
problematischer, de reserves gaan richting nihil. Daarnaast bestaat
bij een deel van de leden de indruk dat Hassan niet heel betrokken
is bij de club, in dat opzicht zou hij geen meerwaarde hebben voor
de club.
Om extra leden (dus inkomsten) te genereren, lijkt het een goed
idee om bezoeken aan scholen af te leggen, en kinderen
enthousiast te maken voor de sport. Kinderen uit de buurt
mobiliseren zou ook een goede optie zijn. De naam van de
vereniging moet dan wel bekend zijn in de buurt.
De voornaamste reden van de terugloop in leden lijkt te zijn dat de
club gezien de onzekere huisvesting niets te bieden heeft. De
huidige locatie werkt ook niet mee, de afstand lijkt te groot te zijn tot
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Heerenveen. De terugval in actieve leden blijkt wel een landelijke
tendens te zijn.
De aanwezige leden zijn van mening dat het gezien de financiële
situatie het beter is afscheid te nemen van Hassan, per 1 januari
2011. De training kan overgenomen worden Mariska van Duuren,
Cees Glimmerveen, Peter Langen en Jan Zuur. Hiervoor kunnen zij
een vergoeding ontvangen, maar deze kan niet zo hoog zijn als het
bedrag dat Hassan altijd ontvangen heeft.
7. Verslag kascommissie
De controle heeft helaas niet plaats kunnen vinden door ziekte van Auke.
Dit moet uiteraard alsnog. Verslag en toelichting volgen bij de
eerstkomende bestuursvergadering, evenals de dechargeverlening.
Jan en Manoek gaan nog een jaar door.
8. Verslag sponsorcommissie
Deze commissie heeft de afgelopen periode een slapend bestaan gehad.
Het is de bedoeling dat de komende tijd de commissie weer nieuw
leven wordt ingeblazen. De commissie zal bestaan uit Mariska,
Cees en Jan. Het eerste voorstel van Mariska is om nieuwe shirts
met sponsoring te introduceren.
10. Bestuurszaken
Pim is aftredend en wordt voor een nieuwe periode herkozen.
Mariska is toetredend en wordt door de aanwezige leden benoemd.
10. Huisvesting
Henk en Peter zijn bij wethouder Buwalda op bezoek gehad en
hebben gesproken over de gewijzigde beschikbaarheid van
speelruimte en de problemen die dat met zich meegebracht heeft.
Er wordt geprobeerd de portocabbin kostenloos (!) te laten
wegslepen. Er is ook gesproken over speelruimte in de toekomst.
Leden moeten alle wensen voor de verbouwing kenbaar kunnen
maken, wellicht dat hiermee rekening gehouden kan worden. Het is
afwachten welke resultaten dit gesprek daadwerkelijk zullen
opleveren.
11. Rondvraag
De derving van inkomsten is nog niet gecompenseerd. Er wordt over
gesproken om het bestuur van 'De Basis' hiervoor aansprakelijk te
stellen. De gemeente heeft Delta niet gedwongen, de Basis heeft
ons uit de zaal 'gezet'.
12. Sluiting
De voorzitter dankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid en bijdrage en
hoopt iedereen volgend jaar weer te mogen begroeten.
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Agenda ALV
Delta Impuls
Datum
Aanvang
Locatie

Donderdag 24 november 2011
20:00 uur
Van Leeuwenhoekweg 2 te Oudeschoot

−

Opening

2.

Vaststellen agenda

3.

Notulen ALV 2010

4.

Verslag jeugdcommissie

5.

Verslag recreatiecommissie

6.

Verslagen competitie; jeugd en senioren

7.

Verslag penningmeester

8.

Verslag kascommissie

9.

Verslag sponsorcommissie

10. Bestuurszaken; vacature penningmeester
11. Huisvesting
12. Rondvraag
13. Sluiting
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Moppentrommel…

De rechtshandige Johan komt
bij de dokter voor een
gecompliceerde
rechterpolsoperatie. "Dokter,
denkt u dat ik deze hand ooit
weer kan bewegen?"
"Maar natuurlijk kunt u dat",
stelt de dokter hem gerust.
Johan: "Kan ik ook
tafeltennissen met deze hand,
denkt u?"
"Ja, ook dat komt helemaal
goed."
Johan: "Mooi, want dat kon ik
tot op heden helemaal niet..."
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HAHAHA
HAHAHA!!!

Peter klaagt tegen
een
tafeltenniswinkelier:
"Het batje wat ik van
u gekocht heb, is niet
goed..."
Winkelier: "Waarom
niet?"
Peter: "Ik liet hem
vorige week per
ongeluk in de
sporthal liggen, en
wat bleek: de andere
week lag hij er nog
steeds!"

Tongbreker:
Ping en Pong speelden
pingpong. Ping pingpongde
de pingpongbal naar Pong
en Pong pingpongde de
pingpongbal naar Ping.

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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Delta Impuls goed uit
startblokken
Vrijdag 16 september startte de najaarscompetitie.
Promovendus Delta Impuls 1 mocht het in de
seizoensouverture opnemen tegen YOS 1 uit
IJsbrechtum.
Wegens veranderingen in de samenstelling van het
eerste team treedt Delta dit seizoen aan met de
volgende vier spelers: Arnoud Hofman, Sander
Derkx, Manoek Atanesyan en Jan Zuur. De eerste
drie speelden tegen de IJsbrechtumers, de nummer
twee van vorig seizoen.
Arnoud speelde de eerste wedstrijd. Hij had moeite
met de service van de tegenstander, dit kostte hem
twee games. Uiteindelijk trok hij in vijf games, met in
de vijfde een 11-6 stand het eerste punt over de
streep. Sanders had minder moeite in zijn eerste
wedstrijd. De eerste game moest hij nog even warm
lopen, maar daarna pakte hij overtuigend het
tweede punt, in vier games. Daarna was het de
beurt aan Manoek, die zijn eerste seizoen in de
eerste klasse speelt. Hij speelde degelijk, maar
kwam op de beslissende momenten toch tekort. In
drie games, waarvan twee met hoge standen,
verloor hij de derde wedstrijd. Het dubbelspel liep
verrassend goed. Arnoud en Sander, nog geen
ingespeeld dubbel, maakten geen fouten en zetten
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zonder problemen de 3-1 op het bord. Sander trok
het goede spel door naar zijn tweede partij waar hij
geen spaan heel liet van zijn tegenstander; 3-0.
Manoek kwam in zijn tweede partij helemaal niet in
zijn spel dankzij zijn sterke tegenstander. Arnoud
moest, net als Sander in zijn derde wedstrijd, in een
spectaculaire partij van vijf games zijn meerdere
erkennen in zijn ervaren tegenstander. Manoek kon
ook in zijn laatste wedstrijd geen potten breken,
maar Arnoud herpakte zich en sloeg een
verdienstelijke 5-5 eindstand binnen.
Arnoud
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Delta Impuls houdt FTTC 2 op remise
De tweede wedstrijd bracht Delta Impuls 1 naar
Franeker, de zwaarste wedstrijd van het seizoen.
Franeker is de gedoodverfde titelkandidaat. Elk punt
is dan mooi meegenomen. Van tevoren werd er
ingezet op in ieder geval drie puntjes met de hoop
op meer. Wederom hadden Arnoud, Sander en
Manoek de eer zoveel mogelijk punten mee te
nemen naar Heerenveen.
Manoek beet de spits af. Hij moet zijn draai nog wat
vinden in de eerste klasse en verloor zijn eerste pot,
een beetje geflatteerd, met 3-0. Vergeleken met zijn
spel in de eerste wedstrijd van het seizoen heeft hij
een stijgende lijn te pakken. Arnoud was volstrekt
kansloos tegen een zeer sterke tegenstander,
alleen in de laatste game kon hij weerstand bieden;
3-0. Sander wist overtuigend in drie games de
spanning terug te brengen. Na het dubbelspel, waar
Arnoud en hij op een 2-0 achterstand kwamen was
alles weer mogelijk; 2-3 winst!
Manoek beleefde een moeizame avond en wist
geen enkel punt te behalen, zijn laatste wedstrijden
gingen met 3-0 verloren. Hij hoeft niet te wanhopen,
het vertoonde spel biedt hoop. Volgende week
nieuwe ronde, nieuwe kansen. Sander won zijn
tweede partij in een bloedstollende wedstrijd. Na vijf
games stond er een 3-3 tussenstand op het bord en
even later zelfs een 3-4 voorsprong. Arnoud won
moeizaam maar wel in drie games. Sander wist
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helaas zijn laatste partij niet te winnen maar Arnoud
stuntte door met nul-drie te winnen van zijn
tegenstander. Zo vertrokken zij met 5 punten en
een voldaan gevoel terug naar Heerenveen.
Arnoud

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
gegevens en emailadressen, maak hier ook gebruik
van!!!!!
Het bestuur.

Vanaf januari 2012 is de koffie weer €0,50.
Trainers krijgen hun eerste bakje koffie van
de club. Voor mensen die bij ons competitie
komen spelen blijft het eerste bakje koffie
gratis. Voor thee geldt natuurlijk hetzelfde.
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Waar blijven mijn bekers?
Een van de leuke kanten van tafeltennis is starten in de
6e klasse met een H-licentie.
Iedereen geeft je in eerste instantie klop maar stukje bij
beetje wordt je wat sterker en ga je voorzichtig
deelnemen aan toernooien.
Deelnemen aan toernooien hoeft niet perse om het
winnen van een prijs, zo’n evenement kan op zich al leuk
zijn maar als het je overkomt is het mooi meegenomen.
Zo lukte het mij enige jaren geleden tot mijn eigen
verbazing bij de open Groningse veteranen
kampioenschappen in de H-poule de hoofprijs in de
wacht te slepen met een mooie beker als aandenken.
Ik kom thuis en laat mijn vrouw trots de beker zien, deze
krijgt een prominente plaats op de schoorsteenmantel. Ik
vertel mijn familie dat ik kampioen van Groningen ben
geworden en omdat deze lieve mensen geen enkel
verstand hebben van licenties en ik het te ingewikkeld
vond om dat uit te leggen kon ik pronken met een
geweldige prestatie.
Nu is mijn vrouw er een van het no nonsens type zo van:
”wat moet die beker op de schoorsteen?”
en “sloof je niet zo uit”. Na enige weken zette zij de
beker opzij van de schoorsteen een beetje uit het zicht.
Een week daarna stond hij wat achteraf in de boeken
kast om uiteindelijk een plek te vinden
boven in de logeerkamer waar nooit iemand komt (buiten
logés.)
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Wederom tot mijn eigen verbazing behaalde ik nog meer
prijzen door de jaren heen en die waren allemaal
hetzelfde lot beschoren: schoorsteenmantel / zijkant
schoorsteen / boekenkast / logeerkamer / uit beeld. Daar
viel gewoon niet tegen op te spelen.
Mijn familie vroeg wanneer ik nu eindelijk de Europese
kampioenschappen ging spelen want naar hun inzicht
moest ik toch wel dicht aan de top zitten.
Enige weken geleden doe ik met mijn vrouw
boodschappen en zij pakt een paar lege dozen uit het
magazijn, zonder daar zelf boodschappen in te doen. Ik
vraag zo langs mijn neus weg: ”waar heb je die dozen
voor nodig?” zegt zij: ”ik moet nog wat rommel
opruimen.” Ik weer langs mijn neus weg “welke rommel
en waar?” zij mompelde wat over ruimte gebrek in de
logeerkamer.......
Ik heb nu bedongen dat ik als enige in het gezin de
vuilnisbakken buiten mag zetten en het grofvuil
mag inleveren en al die acties laat ik voorafgaan door
een korte inspectie in de logeerkamer…………..
Ze staan er nog maar hoelang???????????????????
Johan
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Woensdag
Het is 18.00 uur. Ik heb net het eten op, er stopt een
rode auto voor de deur. Het is Peter. Ik gooi mijn
sporttas achterin en stap in. Aangekomen in Oudeschoot
open ik de kofferbak en pak ik mijn tas. Automatisch gooi
ik de kofferbak weer dicht, terwijl Peter net de auto op
slot heeft gedaan. Ook zijn tas ligt in de achterbak. “Doe
je het weer!” roept hij. Ik: “Oh ja, jouw tas ligt er ook in…”
Daarna lachend: “Leg ‘m dan ook niet in de kofferbak…”
Gelukkig is het probleem snel opgelost. Even de auto
van slot, tas eruit en dan sluit Peter de auto voor de
laatste keer.
Het is woensdag, alle tafels moeten opgezet worden.
Om 20.00 uur gaat namelijk de drukbezochte
seniorentraining van start. Met spelers uit Heerenveen,
Drachten en Wolvega inmiddels een echte regiotraining
te noemen. Samen met Peter zet ik de tafels op en
spannen we de netjes. Langzaam druppelt de jeugd
binnen. We wisselen af en toe zodat elk jeugdlid
eventjes tegen een senior speelt. Na een aantal
oefeningen met mooie rally’s is het tijd voor het
koningsspel. Jan Zuur is de spelleider. Soms laat hij de
senioren met links spelen, soms hebben zij een aantal
punten achterstand. Zo verloopt alles eerlijk en heb je
verrassende uitslagen. Om 20.30 uur zijn de
jeugdspelers naar huis en gaan de senioren nog even
volle bak.
Peter vertrekt naar huis. Zijn taak, het trainen van de
junioren, zit erop. Om 22.00 uur houden ook de senioren
ermee op. Jan Zuur is altijd goed voor een pittige training
en aan het eind van de avond zijn de spelers moe, maar
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voldaan. Samen ruimen we de tafels op en praten we na
over de afgelopen competitieronde. Na het douchen sluit
Jan Zuur de zaal en zet hij me thuis af.
Het is 23.00 uur. Ik kom thuis, zit nog even rustig voor de
televisie en ga dan naar bed voor een welverdiende
nachtrust.
Arnoud Hofman
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Snuffelweken
In week 40 en 41 was het weer zo ver: snuffelweken.
Net als in het voorjaar zijn er nu ook snuffelweken in het
najaar. Vier avonden vol met kinderen van basisscholen
die even een avondje komen tafeltennissen.. Voor de
meeste kinderen is dit eenmalig, maar wij hopen natuur
van niet!
Als je zo’n avond start weet je nooit wat je kunt
verwachten. De zaal is volgepland, maar een aantal
kinderen zeggen af of komen gewoonweg niet opdagen.
Dat mag de pret natuurlijk niet drukken en we zijn
bijzonder blij met de kinderen die er wel zijn!
Zo’n avond heeft altijd dezelfde doorgaande lijn;
kennismaken met elkaar / een spelletje tafeltennis laten
zien / uitleggen hoe je je batje vasthoud / oefenen met
de backhand en forehand en natuurlijk even achter de
robot / tafeltennisspelletjes spelen en tot slot rond-omde-tafel.
Alle kinderen gaan, vaak, vrolijk naar huis met een
voldaan gevoel en in hun hand een diploma, een vaantje
en natuurlijk een informatiebrief voor eventueel
lidmaatschap.

Alle vrijwilligers…. BEDANKT!!!! Zonder
jullie was het nooit zo’n succes
geweest!!!
Mariska van Duuren.
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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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Vergeet je niet te kijken op
blz. 9??
Waar geef jij je voor op???
Clubkampioenschappen???
Handicaptoernooi????
Bowlen????
Niet vergeten:
Laat het Peter weten!!!!
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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 en 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:

Jan Zuur en
Mariska van Duuren
pr@delta-impuls.nl

Materiaalbeheer en
bestelling

Peter Langen

Materiaalonderhoud

Henk de Haas

Trainers

Peter Langen, Mariska van
Duuren, Jan Zuur.

Jeugdcommissie

Mariska van Duuren
0513-752010
mariskavd86@hotmail.com

Vrijwilligerscoördinator:

Jan de Jong
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Belangrijk!!

Het nieuwe clubblad komt uit:
In februari 2012.

Daarom willen wij:
- Dat alle stukken ingeleverd zijn voor 10 februari
2012.
- 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 2011-3 Het
blad verschijnt driemaal per jaar. Oplage 65 exemplaren.
Het volgende nummer 2012-1 verschijnt in februari 2012.
Kopie verslagen moet u voor 10 februari 2012 inleveren.
Anders wordt het niet meer geplaatst in dat nummer.
Website: http://www.delta-impuls.nl
Redactie:
Mariska van Duuren, Brekken 15 8446 LJ te
Heerenveen. Emailadres: pr@delta-impuls.nl.
Ingezonden artikelen kunnen alleen betrekking hebben
op tafeltennis. De redactie kan artikelen inkorten,
aanpassen en zonder opgaaf van redenen weigeren. De
verantwoordelijkheid voor de inhoud van een geplaatst
ingezonden artikel ligt bij de oorspronkelijke auteur.

