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Van de voorzitter
Op het moment dat ik dit schrijf is inmiddels de dooi weer
ingetreden.
Half Friesland kan de gladde ijzers weer wegstoppen. Ook uw
voorzitter heeft aan een aantal tochten meegedaan. Behalve
dat het natuurlijk fantastisch mooi is langs besneeuwde
rietkragen te glijden, is wel duidelijk dat het plezier staat en
valt, letterlijk en figuurlijk met goed materiaal alsmede de
weersomstandigheden. Voor de wind en de zon is natuurlijk
iets anders dan pal tegen de wind in schaatsen terwijl het
zwaar bewolkt is of sneeuwt.
Zo dient het materiaal van de tafeltennis vereniging ook in
orde te zijn. Of het nu de robot is, de batjes of de tafeltennis
tafels.
Daar hangt echter een prijskaartje aan. Helaas hebben
onverlaten gemeend in de tafels te moeten krassen. Wie
daarvoor opdraait is nog onduidelijk.
Wel het dringende verzoek aan alle leden en anderen om
voorzichtig met de spullen te zijn.
Tijdens de Friese kampioenschappen heeft de vereniging ook
weer haar beste tafeltennisbeen voor gezet. Zo zijn er weer
diverse prijzen gepakt.
Dat geeft aan dat er nog wel toekomst in de vereniging zit.
Prijzen zullen er natuurlijk ook gewonnen dienen te worden
om het tekort aan bekers, welke helaas uit de prijzenkasten
die nog in “ ‘it Oerset” stonden zijn ontvreemd, op te vangen.
Van de betreffende bekers hebben we gevoeglijk afscheid
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dienen te nemen, daar van politiewege is medegedeeld dat
het eigenlijk geen werk voor hen is deze op te sporen. Hoewel
wel te begrijpen, verdient dat ook geen hoofdprijs.
In ieder geval zijn nu de eerste stappen voor een nieuwe volle
prijzenkast op een nieuw adres gezet. Waarschijnlijk valt daar
in de toekomst nog meer over te zeggen.
Ik wens u verder veel leesplezier.
Henk de Jong
Voorzitter
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Clubkampioenschappen
Om 14.00 begonnen we aan de Clubkampioenschappen.
Ik speelde in poule B en ik ben 3e geworden. De laatste
wedstrijd was super spannend, ik wist te winnen. Na de
Clubkampioenschappen gingen we bowlen. Ik speelde
op baan 2 en de gootjes waren speciaal voor Arnt dicht
gemaakt. Na het bowlen gingen we (patat) eten. 1e
Werd met bowlen Christine en 2e Arnt. Na het ijsje
gingen we weg.
Jelmer.
Clubkampioenschappen 2012
Zaterdag 14 januari 14.00 uur.
Het ging goed totdat ik tegen Heine en Joris moest, dat
heb ik verloren. Mijn laatste wedstrijd was tegen Jelmer.
Dat was echt spannend 9-11, daarmee won Jelmer en
ben ik vierde geworden. Bij het bowlen game 1 werd ik
derde en game 2 samen met Joris eerste. Even wachten
en daar kwam de patat. Vlink wat patat met mayonaise.
Bij de prijsuitreiking een mooie medaille en toet ging ik
met een tevreden gevoel naar huis.
Aise
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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?????

De nieuwe zaal!
Jullie hebben het allemaal al wel gehoord, maar
hebben jullie het allemaal ook al gezien? Onze
tafeltenniszaal wordt langzamerhand steeds mooier en
mooier. We moeten er wat voor over hebben, maar
volgend jaar kijken we naar een gebouw waarbij we
trots zijn om nieuwe leden te ontvangen!

Delta Impuls

Jaargang 2012 - 01

Het fotoboek
14 januari 2012; Clubkampioenschappen jeugd.
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14 januari 2012: schoonmaken
kantine.
Het was ook hard nodig!
14 januari 2012: bowlen jeugd en senioren.
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25 Januari 2012; Caleidoscoop komt bij ons op bezoek.

Hebt u ook tafeltennisfoto’s gemaakt; tijdens een
toernooi of iets dergelijks? Mail de foto’s door!
pr@delta-impuls.nl
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Bowlen
Ik kwam om 5 uur gezellig mee te bowlen. Ik deed van
die lelijke schoentjes aan. Ik heb 95 punten gescoord.
Daarna gingen we lekker patat gegeten, toen kregen we
nog een ijsje. En toen was het bowlen voorbij.
Gabriel

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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Clubkampioenschappen jeugd 2012
Om 13.00 uur rijd ik met Peter naar tafeltennis, omdat
daar de clubkampioenschap was. We waren in 2 poules
verdeeld.
Poule A: Danique, Thijs, Luc, Arnt en ik.
Poule B: Jelmer, Esmée, Joris, Heine, Aise en Mark
Bij poule A werd Danique 1e, Thijs 2e, Arnt 3e, ik 4e en
Luc 5e.
Bij poule B Joris 1e, Heine 2e, Jelmer 3e, Aise 4e, Mark
5e en Esmée 6e.
Iedereen ging omkleden om nog naar bowlen te gaan.
Schoenen aan en wachten tot de andere mensen
weggingen en toen mochten wij. We kregen 3 banen.
Baan 1: Ik, Esmée, Danique, Arnt en Arnoud
Baan 2: Thijs, Rob, Joris, Luc, Mark en Jelmer
Baan 3: Heine, Joris, Aise, Gabriël en Peter / Mariska om
de beurt.
Uiteindelijk werd ik 1e, werd Arnoud 2e, maar omdat hij
senior is werd Arnt 2e.
Toen kregen we honger en gingen we patat eten met
een frikandel of kroket met heel veel mayo. Tijdens het
eten werden de prijzen uitgereikt van tafeltennis.
Iedereen kreeg een medaille voor tafeltennis en de 2 1e
en 2e kregen ook een beker.
Toen nog de bowlprijs die kregen de eerste 2; dus Arnt
en ik. Dat was een geplastificeerd papier met een prijs
erop.
Nog even een ijsje eten; aardbei of peer. Helaas was het
daarna afgelopen en gingen we langzaam naar huis. Het
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was wachten op de laatste dat was Jelmer en omdat ik
met Peter meereed moesten wij ook wachten .hij werd
opgehaald en wij gingen ook weg. Het was een leuke dag
geweest. Dis was mijn stukje van clubkampioenschap
jeugd 2012 met bowlen.
Christine.

Gezocht!!!
Penningmeester!!
Tijdens de ALV heeft onze penningmeester
aangegeven te willen stoppen met zijn
werkzaamheden. Wie volgt hem op??
Auke heeft aangegeven dat deze functie ongeveer 5
uren per maand in beslag neemt. Hij wil graag
helpen om de nieuwe werkzaamheden op te
starten! Geïnteresseerd? Dan kunt u zich melden
bij de voorzitter.
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De Friese kampioenschappen
De Friese kampioenschappen werden voor de derde
keer in Leeuwarden gehouden. Ook dit keer was het in
de sporthal aan het Kalverdijkje. Ook nu was Ready de
verantwoorde club. De organisatie liet echter op zich
wachten; In plaats van 18.00uur waren we pas om 20.00
uur klaar. Bij de jeugd was het zelfs zo dat de meisjes
twee wedstrijden te gelijk moesten spelen. Ze waren
met een onderlinge wedstrijd bezig voor de eerste plaats
in de meisjes poule Tegelijk moesten ze de vervolg
ronde spelen in de andere categorie. Danique werd
eerste in deze groep, Christine tweede en Emma van
Drachten derde. Bij de vervolg ronde waren deze meisje
zo van slag dat Danique de volgende partij verloor.
Emma gaf de partij tegen Christine op. Joris haalde bij de
pupillen een tweede plaats in het dubbel.
Bij de senioren werden verschillende prijzen behaald
Sjoerd haalde de tweede prijs in de H licentie. Dit deden
Mariska en Rob met het dubbelspel in de H licentie
Arnoud en Sander haalde de tweede plaats bij de E
licentie.
Peter
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Clubkampioenschappen senioren
Met de clubkampioenschappen deden 18 personen
mee, waaronder vier jeugdspelers.
Deze 18 spelers speelden eerst in een poule van drie
personen om daarna in een grote poule van 6 personen
door te gaan. Diegene die eerste werden kwamen in
poule 1 en de tweede in poule 2 en de laatste in poule 3.
In poule 3 speelden Trijntstje, Rob, Kosto, Ibrahim, Peter
en de jeugdspeler Arnt.
Rob werd laatste doordat hij in een vijf setter van
Trijnstje verloor. Vierde werd Kosto met twee punten,
Arnt werd derde met drie punten en Peter tweede met
vier punten en winnaar werd Ibrahim met vijf punten.
In de tweede poule werd Joost met vijf punten eerste,
Anne met vier tweede ,Thijs ,de jeugd speler, met drie
punten, derde Sjoerd met twee punten vierde , Mariska
met 1 punt vijfde en Christine, eveneens een jeugdspeler
werd laatste met helaas geen punten
Poule 1 bestond uit Sander, Arnoud, Manoek, Jan Zuur,
verrassend Johan en de jeugd speelster Danique.
Jan Zuur werd laatste met één punt. Manoek en Danique
haalden allebei twee punten, omdat Manoek de
onderlinge wedstrijd had gewonnen werd Danique vijfde
en Manoek vierde Johan werd derde. Om de eerste
plaats speelde Sander en Arnoud. Sander won deze in
drie sets en is dus clubkampioen.
Peter
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Clubkampioenschappen jeugd
Bij de clubkampioenschappen voor de jeugd werd in
twee poules gepeeld.
In poule 1 speelde de competitiespelers
met
ze vijven om de eerste prijs en de wisselbeker.
In de tweede poule speelden de nieuwe leden. Deze
spelers zijn nog geen jaar lid.
Laatste werd Esmee, maar zij heeft wel de meeste sets
gespeeld wat toch op veel tegenstand betekende. Mark
werd vijfde met 1 punt. Deze haalde hij tegen Esmee in
een vijf setter. Aise werd vierde met twee punten. Hij
verloor om de derde plaats van Jelmer ook in een vijf
setter. Joris en Heine speelden om de eerste twee
plaatsen. Joris wist deze vijf setter om te zetten in een
overwinning.
In de andere poule werd Luc vijfde. Christine werd met
1 gewonnen wedstrijd vierde,
Thijs met twee punten derde en Arnt tweede en
Danique eerste.
Na deze uitslag trokken de jeugdspelers naar het
bowlingcentrum voor een nieuwe wedstrijd. Hier kwam
Gabriel ons versterken, zodat we twaalf spelers hadden.
De derde plaats was voor Mark (103 punten), de tweede
voor Arnt (124 punten) en eerste werd Christine (147
punten). Er werden vandaag vele strikes gegooid!
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Hierna werden de patatten en frikadellen gebracht en
de drankjes. Iedereen had natuurlijk honger en dorst
gekregen van deze middag.
Hier werden ook de prijzen uit gereikt Voor iedere poule
waren twee prijzen en voor de bowling twee oorkondes.
Bovendien kreeg iedere speler een medaille mee naar
huis met de tekst “Clubkampioenschappen 2012”.
Peter

Competitie de jeugdigen
Christine, Luc en Arnt speelden 4 februari hun eerste
competitie wedstrijd van het seizoen (zij spelen nu 3de klasse).
Het was weer even wennen. Het afgelopen seizoen speelden
zij in de 2de klasse. In deze klasse behaalde Arnt een score van
23 % en Christine een score van 22 %. Luc kon zijn draai niet
vinden in de 2de klasse en behaalde een score van 0 %. Wij
hopen in de 3de klasse betere resultaten op papier te kunnen
zetten. Natuurlijk kunnen wij altijd betere resultaten op
papier zetten. Dit wordt ook wel “valsspelen” of “saboteren”
genoemd. Het laatste woord ligt erg lekker in de mond, maar
wij als Delta Impuls spelers zijn eerlijk en oprecht. Twee
belangrijke dingen in de competitie. Tafeltennis moet
natuurlijk leuk en gezellig blijven. Tijdens de training wordt er
ook heel wat gebabbeld (wat niet altijd gewaardeerd wordt
door de trainer). Tot nu toe gespeeld:
4 februari: Delta Impuls vs Argus 2
11 februari: Delta Impuls vs Nordic 1
18 februari: Delta Impuls vs Ready 1

uitslag: 2 – 8
uitslag: 4 – 6
uitslag: 5 – 5
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Wij zien een duidelijke stijging in deze resultaten. Wij maken
een schatting:
10 maart: Delta Impuls vs Argus 1
17 maart: Delta Impuls vs GTTC 3
24 maart: Delta Impuls vs Ready 1

uitslag: 7 – 3
uitslag: 8 – 2
uitslag 10 – 0

Volgende wedstrijden worden gewonnen door Delta Impuls
(10 – 0). Wij maken ons geen zorgen over het aankomende
seizoen, worden wij KAMPIOEN!
Nog even een leuk sommetje voor de wiskundigen onder ons:
Arnt
Christine
Luc

Antwoord:

Arnt
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Deze fantastische tekening is gemaakt door
Arnt!
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Even voorstellen jeugd:

Mijn naam is: Tom Siepermann
Leeftijd: ik ben 9 jaar
Woonplaats: Heerenveen
School / opleiding: R.K. Dalton
School St. Jozef in H’veen
Groep: 6
Hobby’s: scouting, zwemmen, lezen, schaatsen, muziek
maken
Lievelingseten: pizza met salami
Lievelingsdier: hond
Favo vakantieland: Duitsland
Competitie?: nu nog niet, misschien later wel
Waarom heb je voor tafeltennis gekozen: Ik ben een
keer bij een snuffelavond geweest, in oktober. Ik vond
het gelijk al leuk maar ik moest er nog over nadenken
wat ik wilde en ik moest op donderdag avond ook
oefenen voor het kerst optreden van mijn muziekles.
Wat wil je later worden: dat weet ik nog niet.
Wat wil je nog kwijt? Ik vind het super leuk!! En mijn
neef (Joris) zit er ook op, dus nog leuker.
Heel erg bedankt!
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FK 2012,
Op 21 januari 2012 was het weer zover de FK waren
begonnen. Ik had me er al een tijdje op verheugd en eindelijk
was die dag. Om 8uur was ik bij Peter, Vincent was er al.
We gingen rijden naar Sjoerd want die moesten we ophalen.
En dan maar naar Leeuwarden, naar het Kalverdijkje.
Even melden dat je er bent, dat was zo gebeurt.
Dan maar omkleden en wachten tot je kan beginnen met
tafeltennis; inspelen of de wedstrijden.
9uur begon het nou ja het loopt altijd wel een beetje uit, maar
toch.
De jeugd begon met dubbelen. Ik moest samen met Emma
van Drachten dubbelen. Dat ging best wel goed aangezien we
nog nooit samen hadden gedubbeld.
We moesten tegen 2 andere 'koppels' dubbelen.
We hadden 1 gewonnen en 1 verloren. Hiermee werden we
2de van de poule en mochten we niet door naar de
vervolgrondes. Dat was wel jammer maar we hadden wel
plezier gehad. Om 10uur ongeveer waren we klaar.
Daarna begon de officiële opening van de FK.
Dit gebeurde met een toespraak.
En er was 1 ding wat ze duidelijk zeiden, namelijk: Vanwege
de financiële toestand kunnen we geen 2 zalen krijgen en
hebben we dus een 'strak' schema (Niet dus).
De jeugd moest volgens het schema om 12uur enkelen.
Dat was dus al 2uur lang niks doen, dan maar even kijken bij
de senioren dubbel want dat begon wel gewoon.
En een beetje rondlopen etc.
Niet om 12uur maar om half 1 begonnen we met het
enkelspel. Ik zat in een poule van 4 mensen (incl ikzelf).
De anderen waren jongens. Ik won er 2 van de 3, hiermee
werd ik 2de van de poule. Dus ik mocht door naar de
kwartfinale.
Hier moest ik tegen Emma spelen van Drachten.
Maar dit duurde echt lang voordat dat bekend werd gemaakt
en we tegen elkaar moesten spelen.
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Na 2uur was er nog niks gebeurd, dat duurde echt lang.
Op een gegeven moment (na die 2uur) moesten de meisjes
kadetten tegen elkaar. Dat waren: Ik, Emma & Danique.
Hierbij werd Danique 1ste en ik 2de.
Dit kwam ook een beetje doordat Emma zich niet helemaal
goed voelde. Maar dit liep even wat anders dan gepland.
Want halverwege werd Danique omgeroepen dat ze verder
moest met de vervolgronde van enkel (jongens & meisjes)
Dit was niet goed geregeld dus.
Danique bleef gewoon doorspelen en scheidsen.
Peter was er al even heen gegaan en Rob ook.
Dit bleek niet te helpen omdat het daarna nog 2x werd
omgeroepen.
Toen kwam er een man aan die zei dat Danique nu echt
moest spelen. Hier reageerde Peter heel kwaad op en terecht.
Wij gingen doorspelen.
Een tijdje later werd omgeroepen dat Emma en ik tegen
elkaar moesten spelen ook jongens en meisjes vervolgronde.
Maar wij waren nog bezig met alleen de meisjes kadetten.
De spanning liep hoog op vooral bij mij.
Maar we hebben eerst die ronde afgespeeld.
En dan een pauze, hoewel omdat Danique de laatste wedstrijd
tussen Emma en mij moest tellen ging zij door met die
vervolgronde.
Na een tijdje rusten moesten Emma en ik tegen elkaar spelen.
Ik zat even in een 2strijd omdat Emma niet helemaal fit was
maar ja je wilt toch ook wel winnen.
Uiteindelijk had ik gewonnen van Emma dus ging ik door naar
halve finale. Dit duurde echt lang al ongeveer een uur.
En dan maar spelen, ik verloor met 3-1.
Ik mocht dus niet door naar de finale dit was wel jammer,
maar ja er kan maar 1 de beste zijn.
Even bij senioren kijken dat was wel leuk. En bij jeugdfinales.
Sjoerd moest de finale spelen.
Op een gegeven moment was hij klaar dus hij dacht ik pak
m'n beker en dan kunnen we gaan.
Maar nee, de organisatie zei tegen Sjoerd dat de prijsuitreiking
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van de senioren gelijk zou worden gehouden.
En aangezien dat nog lang niet zo was gingen we kijken bij de
andere spelers en lopen etc.
We gingen ook nog bij het zwemmen kijken, daar was een
wedstrijd aan de gang.
Om half 7 was dat eindelijk de prijsuitreiking van de senioren.
rond kwart voor 7-7uur konden we dan eindelijk naar huis.
Van wachten kan je heel moe worden.
Ik, Arnoud, Sjoerd en Danique reden met Peter terug naar
huis, naar Heerenveen.
Eerst Arnoud afzetten, dan Danique dan Sjoerd en ik als
laatste.
Rond 8uur was ik dan eindelijk thuis dus ruim 12 uur
weggeweest. De FK dit jaar had absoluut een waardeloze
organisatie. Dat is 1 ding dat zeker is.
Het was wel een leuke dag geweest.
Delta-Impuls had ik totaal 8 bekers gewonnen als ik me niet
vergis. De bekers waren gehaald door: Rob, Mariska, Arnoud,
Sander, Danique, Sjoerd, Joris & ik.
Als ik iemand ben vergeten sorry.
Dit was mijn verslag van de FK 2012.
Christine

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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Verdienstelijke remise in Ysbrechtum
Omdat het begin van het seizoen voor ons als eerste
team door omstandigheden iets te vroeg kwam,
speelden wij 10 februari onze eerste
competitiewedstrijd. De eerste punten konden behaald
worden in Ysbrechtum, onder de rook van Sneek. Sander
Derkx, de van een knieblessure herstelde Arnoud
Hofman en invaller Jan Zuur moesten vol aan de bak
tegen een ervaren eerste team van YOS, dat al jaren
onafgebroken in de eerste klasse speelt.
Sander opende voor de Heerenveners en deed dit helaas
met een 3-0 verliespartij tegen Sjoerd Jellema. De
laatste game was hij pas warm, helaas kwam het te laat.
Arnoud startte zeer overtuigend tegen Pieter Zondervan
en sloeg in drie games de gelijkmaker binnen. Jan Zuur,
normaal spelend in het tweede team, verloor van de
slim spelende Jan Wierda; 3-0.
Arnoud en Sander, op toernooien een succesvol dubbel
gebleken, deden wat ze moesten doen. Met ruime
cijfers werden Wierda en Zondervan aan de kant gezet.
Sander nam het goede spel uit de dubbel mee naar zijn
tweede wedstrijd tegen Wierda en pakte zijn eerste
punt van de avond. Jan Zuur deed het uitstekend tegen
Zondervan, en zat elke game dichtbij winst. Helaas wist
Jan alleen te blaffen en niet te bijten. Arnoud verloor in
drie games van Jellema, maar met hoge standen in alle
games zat er voor hem meer in.
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Sander sloot zijn avond af met een zwaar bevochten
overwinning tegen Zondervan. Twee snelle en
aanvallende spelers, een mooie wedstrijd waar het
publiek ook de winnaar was. Jan moest zijn meerdere
erkennen in Jellema, die toch echt een maatje te groot
was. Arnoud had het moeilijk tegen Wierda, maar in vier
games wist hij toch voor een 5-5 eindstand te zorgen.
Vijf punten meenemen uit Ysbrechtum lukt niet
iedereen, wij waren dan ook erg tevreden.
Arnoud
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Najaarscompetitie 2011
Aan de najaarscompetitie deden vier teams mee.
Het eerste deed het voortreffelijk, na vorige seizoen
gepromoveerd te zijn behaalde zij de tweede plaats. Tegen
Franeker, die kampioen werden, werd het enige verlies
geleden. Sander haalde 81%, Arnoud 74%. Verder speelde Jan
Zuur en Manoek mee.
Stand 1e Klasse

FTTC--------------68
Delta--------------52
Ready-------------41
YOS----------------49
Griffioen---------46
Bergum----------34

Het tweede team speelde in de derde klasse. Hier deed Eddy
het heel goed met 85%. Vincent haalde ook maar liefst 67%,
Anne bleef wat achter. Dit team werd tweede.
Stand 3e Klasse

Dov---------------82
Delta-------------56
YOS---------------55
Griffioen --------51
Drachten--------30
FTTC--------------28

Het derde team had het zeer zwaar in de vierde klasse. Alleen
Henk kwam met een behoorlijk percentage naar voren 63 %.
Peter speelde 38 %. Voor Sjoerd en Mariska was het iets te
hoog gegrepen. Mede dat Jan Zwier wegens een blessure
thuis moest blijven, werden ze dan ook laatste en degraderen
naar de vijfde klasse.
Stand 4e klasse

YOS 5----------67
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YOS 7----------58
ODI-------------56
Ready----------49
Bergum--------43
Delt-------------30
Het vierde team bestaande uit Trijntsje ,Rob en Ibrahim
kwamen uit in de zesde klasse zij wonnen alleen de
wedstrijden tegen ODI zij werden vijfde. Ibrahim speelde 88
%, Trijntsje 17 % en Rob 14 %.
Stand 6e Klasse

Drachten 5----82
DOV-------------71
Drachten 6----56
Ready-----------42
Delta------------35
ODI--------------14

Het voorjaarsseizoen spelen we met vijf teams. Dit is één
team meer als in het najaarsseizoen.
Team 1 (1e klasse)
Arnoud Hofman,Sander Derkx en Manoek Atanesyan.
Team 2 (3e klasse)
Eddy Lingmond, Jan Zuur en Vincent Thiescheffer
Team 3 (4e klasse)
Henk de Haas, Jan Zwier, Anne Dekker en Johan Ooms
Team 4 (gezamenlijk 5e / 6e klasse)
Peter Langen, Sjoerd Spoelstra en Ibrahim Qoraish
Team 5 (gezamenlijk 5e / 6e klasse)
Mariska van Duuren, Trijntsje van Ommen, Rob van de Berg
en Gilbert Schaap
Thijs Klooster is reserve voor 2,3 en 4.
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Een recreant in de krant.
Jaren achtereen speelde ik wedstrijden.
Ook volgde ik wel eens trainings-lessen.
Tevens hoorde ik wel eens verhalen over aanschaf van
nieuwe batjes of onderdelen daarvan.
Ik ging er op mijn manier mee om; vond het wel eens
vervelend, dat er eigenlijk geen mogelijkheid was om te
promoveren of te veel een gevecht leverde met me zelf.
Bij de training schoot de gedachte wel eens door me
heen of je een oude bok nog kunstjes kon leren.
Mijn plezier om aanwezig te zijn kreeg wel eens een
knauw door perikelen in het bestuur of dat veel betere
spelers volgens mijn idee me links lieten liggen.
Mijn echte interesse in de club verflauwt en nu rommel
ik maar wat aan.
Sinds kort krijgt mijn spelplezier weer een boast door
meer oog voor elkaar en bereikte een enkele
hoogtepunten op laatste donderdag en de donderdag
daar voor.
Een manier om mijn lichaamsgewicht onder controle te
krijgen is mede een motivatie om door te gaan.
Hopend op nog veel plezierige sportmomenten groet ik
iedereen.
Jan
Bovenstaand bericht bewijst maar weer eens dat wij
nieuwe recreanten nodig hebben! Lijkt u het leuk om
eens een balletje te slaan? U bent op maandag en vooral
op donderdag altijd van harte welkom!
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Even voorstellen senioren...
Mijn naam is: Ibrahim...........zonder e.
Geboortedatum en/ of leeftijd: 15-04-1973
Woonplaats: Heerenveen (oorspronkelijk uit
het noorden van Afghanistan)
Verliefd / verloofd/ getrouwd: Getrouwd
School / beroep: Tekenaar (bouwkunde tekenaar)
Waarom hiervoor gekozen?: Waarvoor...Ik heb bouwkundige
opleiding op MBO niveau gehad in Afghanistan.
Hier heb ik ICT-Lyceum gedaan en diploma gehaald.
Hobby’s: was Tykwando, Fitness..........Nu Tafeltennis,
uitgaan, reizen/ vakantie
Lievelingseten: BBQ, Rijst, Fish........
Lievelingsdier: Schaap voor een lekker barbecue.
Favo vakantieland: Ukrain, Uzbekistan
Competitie: afgelopen seizoen heb ik 83% gehad, de beste
competitieploeg vind ik Drachters.
Waarom heb je voor tafeltennis gekozen: Omdat een vriend/
collega van mij kan goed tafeltennissen. Toen ik met hem
probeerde te spelen, kwam ik achter dat ik mijn
lievelingssport heb gevonden.
Met welke BN’er zou je nog wel eens een beschuitje willen
eten?: met Koningin Beatrix
Wat heb je het liefst: om ooit bij Arnoud in een ploeg te
kunnen spelen.
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- aanvallen / verdedigen: aanvaller
- uit- of thuiswedstrijd: om en om
- Bier voor of na de wedstrijd: Als ik win...dan een cola na de
wedstrijd, alcohol drink ik sinds het geboorte van mijn
kinderen niet meer.
- Winnen of verliezen: winnen tenzij tegen een clubgenoot.
Wil je nog wat kwijt aan alle trouwe lezers? Bedankt.

Moppentrommel…

Een man is gek van tafeltennis en vraagt zich af of
er in de hemel ook getafeltennist wordt. Hij gaat
naar de pastoor en legt hem zijn vraag voor. De
pastoor kijkt op van deze vraag en kan de man zo
1-2-3 geen antwoord geven. “Maar” zegt hij,
“vanavond bel ik met de hemelen dan vraag ik het
De Grote Baas zelf wel even. Kom morgen maar
terug. “Dus de volgende dag komt de man weer bij
de pastoor. En de pastoor zegt: “Ik heb goed en
slecht nieuws. Het goede nieuws is dat ze er weer
tafeltennis spelen en het slechte nieuws is dat je
morgen je eerste wedstrijd speelt.

Weet je ook een leuke
mop? Stuur hem
door naar pr@deltaimpuls.nl en dan
staat hij de volgende
keer in het clubblad!
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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

Penningmeester

Auke Bron
Badweg 160
8442 AH Heerenveen

Trainingscoördinator
Peter Langen
Rolklaver 2
8446 CK Heerenveen

Wedstrijdsecretaris senioren
Peter Langen

Wedstrijdsecretaris jeugd:
Peter Langen

06-49757739
pzwaag@yahoo.com

06-33925907
aukebron@inter.nl.net

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

Materiaalbeheer en
bestelling

Peter Langen

Materiaalonderhoud

Henk de Haas

Trainers

Peter Langen met Arnoud
Hoffman, Mariska van Duuren,
Jan Zuur.

Jeugdcommissie

Mariska van Duuren
0513-752010
pr@delta-impuls.nl
Arnoud Hoffman
Rob v/d Berg

Vrijwilligers-coördinator:

Jan de Jong
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Belangrijk!!

Het nieuwe clubblad komt uit:
In mei 2012
Daarom willen wij:
- Dat alle stukken ingeleverd zijn voor 27 april 2012.
- Stukken die niet op tijd binnen zijn, worden niet meer
geplaatst!!!
LET OP!!!
De stukken moeten worden aangeleverd als WORDdocument, grootte 12.
Wij zijn namelijk veel tijd kwijt in het aanpassen van de
documenten.

Delta Impuls

Jaargang 2012 - 01

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 2012-01 Het blad
verschijnt driemaal per jaar. Oplage 60 exemplaren.
Het volgende nummer 2012-2 verschijnt in mei 2012. Kopie
verslagen moet u voor 27 april 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.

