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Van de voorzitter
Vorige week kwam ik bij de gymzaal van de Schoterschans.
De tankgracht was inmiddels vervangen door een zandtapijt.
Gelukkig was het droog zodat alleen maar met een hoop zand
aan de voeten het pand betreden kon worden. De planken die
over het zand waren gelegd, waren in de tussentijd ook al
vernield door de lieverdjes uit de buurt. Als men echter binnen
is dan gaat het wel weer.
De sportambtenaar van de gemeente is rondgeleid door het
pand. Op constructieve wijze zijn alle pijnpunten de revue
gepasseerd. De meeste problemen in de zaal zijn wel in
overleg op te lossen. De problemen die zijn ontstaan zijn
meestal terug te voeren op miscommunicatie. Bijvoorbeeld op
mededeling dat de vloer zou worden aangepakt is de zaal
ontruimd en zijn de tafels opgeslagen in de kleedkamer.
Vervolgens worden de tafels door de schilders uit de
kleedkamer gehaald omdat men het plan heeft opgevat te
gaan schilderen. Het resultaat is dat naast een hoop gesjouw
de tafels beschadigd zijn. Door op tijd een en ander mede te
delen kunnen een hoop ergernissen voorkomen worden.
De gemeente zal nog folie op de ramen aan gaan brengen.
Dan schijnt voor iedereen de zon maar niet meer in het
gezicht.
Voorts zal het toilet worden aangepast.
Zo zijn er nog wat dingen die aangepakt gaan worden. Het
stemt in ieder geval hoopvol
Daarnaast schiet de nieuwbouw op. Wanneer een en ander
eenmaal klaar is wordt het een prachtige plek. Op dat moment
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wordt het voor iedereen, eigen leden en tegenstanders, een
genoegen zijn om in Oudeschoot te komen spelen.
Inmiddels valt er ook een felicitatie uit te delen met betrekking
tot het kampioenschap dat is behaald door Jan, Eddy en
Vincent. Een lintje zit er nog niet in maar daar wordt aan
gewerkt.
Henk de Jong
Voorzitter
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Team 1 senioren
Samenvatting voorjaarsseizoen
Delta Impuls 1 stond dit voorjaarsseizoen voor een
pittige opdracht. Het vorige seizoen werd afgesloten met
een knappe tweede plek achter het veel te sterke FTTC 2
uit Franeker. Dit seizoen was alles anders. Drie teams
zouden rechtstreeks degraderen. Om dit te voorkomen
moesten Arnoud, Sander en Manoek bij de eerste drie
eindigen. Dat zou betekenen dat zij in de promotiepoule
terecht kwamen en vrij waren van degradatiegevaar.
Eindigde je bij de laatste vier en dus in de
degradatiepoule, dan moest je daar als eerste eindigen om
degradatie te ontlopen. Zonder een goede derde man (het
niveau lag voor Manoek te hoog) leek het haast voor
aanvang van het seizoen beslist: de eerste drie plekken
zouden wel onhaalbaar zijn en er moest gevochten
worden tegen degradatie naar de tweede klasse. Sander
en Arnoud wisten iedere wedstrijd wel één of twee
punten te pakken. In de dubbel bleken ze ijzersterk en
sprokkelden zij geregeld een puntje mee; maar weinig
ploegen wisten deze mannen te verslaan. Manoek speelde
dit seizoen slechts twee wedstrijden mee wegens
studiedrukte en dat betekende dat wij de rest van de
wedstrijden met een invaller aantraden. Jan Zuur (drie
wedstrijden), Johan Ooms (één wedstrijd) en Vincent
Thiescheffer (twee wedstrijden). Ondanks hun inzet
bleven punten van de derde man uit, al was hun inzet en
coaching al belangrijk genoeg. Arnoud en Sander bleven
gelukkig gemiddeld zo’n vijftal punten binnenhalen. De
laatste wedstrijd voor de splitsing in een promotie-en
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degradatiepoule moest gewonnen worden wilden de
Heerenveners bij de bovensten eindigen. Als koploper
Ready 2 haar plicht deed en won of gelijkspeelde tegen
ANJA 1 konden de champagnekurken knallen; hieruit
bleek wel dat alles ontzettend dicht bij elkaar in de buurt
stond. Een paar dagen later kwam het verlossende
nieuws: Ready had gelijkgespeeld tegen ANJA en dat
betekende dat Delta Impuls 1 door mocht in de
promotiepoule en vrij was van zorgen. Geheel vrij van
stress speelden Sander en Arnoud de pannen van het dak
en pakte invaller Vincent twee punten in de laatste
wedstrijd! Het wonder was compleet; YOS 1 werd in
Oudeschoot met 8-2 overklast en Delta Impuls eindigde
ook dit seizoen als tweede!
Arnoud

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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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!
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De vierde Musketier?????
Na mijn eerste ervaringen in de 4e klasse in Drenthe
kwam ik dit voorjaar terug op het oude nest en mocht
mijn entree doen in de 4e klasse Friesland.
Als 65 jarige werd ik als “broekkie” opgenomen in het
team der grote mannen die jaar en dag het klappen van de
zweep kennen.
Perfect voorbereid door Henk de Haas startten we het
seizoen. Als door een wonder speelde ik tegen Bergum
een regelrechte “perf ect game” je weet wel zo’n avond
waarbij werkelijk alles liep als een speer, ik denk dat ik
met mijn rug naar de tafel en het batje in de linkerhand
nemend nog gewonnen zou hebben, helemaal leuk.
Mijn teamgenoten kwamen nog niet echt op stoom, maar
toen bij mij de top eraf was stond er steeds weer een
teamgenoot de sterren van de hemel te spelen in de loop
van het seizoen, zo bleven we in balans.
Al met al werd het een gedegen seizoen met veel spirit in
het team, maar er blijft bij mij wel een vraag hangen, is
het gelukt???????Word ik er een…………….
Mijn vrouw vraagt wel eens van “goh hoe loopt het nu in
Heerenveen wat moet ik mij daar bij voorstellen?” Ik heb
haar het beeld geschapen van de drie Musketiers, zo kan
ik het best mijn teamgenoten omschrijven.
Ik zie in Anne de “jager”, een ridder die zijn tegenstander
steeds een “aas” voor houdt, noem het een oplepel
balletje dat uitnodigt om met een klap geretourneerd te
worden. Anne jaagt zo’n klap direct af, verwoestend.
Eenmaal op stoom, opent hij met snelle service op
zwakke kant en de tweede bal is een punt. De 1e man van
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Bergum riep letterlijk om zijn moeder, Anne ging als een
orkaan te keer (verloor wel de wedstrijd toen hij stoom
had afgeblazen, maar dat terzijde). Drachten ging er met
boter en suiker op, de laatste wedstrijd was zijn avond.
Musketier Jan Zwier doet zijn naam alle eer aan, Jan kan
met zijn klappen iemand als het ware onthoofden om
daarna met een “Zwierig” gebaar het batje (Zwaard?)
rond te zwaaien. Jan heeft een heel eigen filesofie, met de
kernvraag: “IS DEZE STRIJD ZINVOL?” En zijn
tafeltennis motto is “HOU HET KORT”.
Dus een kort zwaardgevecht waarbij de tegenstander snel
het loodje legt, lukt dat niet dan legt Jan het loodje ook
snel. Het kon mij als scheidsrechter dan ook gebeuren
dan ik 3 hele punten voor Jan noteerde en 33 voor de
tegenstander, HOU HET KORT, Jan had besloten deze
strijd niet zinvol te vinden.
Zijn volgende tegenstander(bij Odi) die Jan al 20 jaar of
langer kent zei in de wedstrijd daarop “Ik hoop oprecht
dat het nu beter gaat met je.” Wel dat had deze man nu
niet moeten zeggen. Jan mepte hem letterlijk van tafel,
wat een vechtlust……alles of niets……hou het kort…
De onbetwiste opper Musketier is Henk de Haas. Het
meest all round met zijn plotselinge spin bal, backhand
smash, gemene services staat hij elke wedstrijd pal voor
de troepen, storm, regen, totale omsingeling door
vijanden, no problem, minimaal twee punten in de
pocket. Een rots in de branding.
Mijn vrouw vroeg toen ”hoe houd jij je in dat geweld
staande? Word jij ook een Musketier?”
Ik zei dat dat wel erg moeilijk is maar om een poging te
wagen besloot ik alles of niets het totale gevecht aan te
gaan met een oude roofridder uit Leeuwarden.
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De man speelt 1e positie in de ranking sterk leunend op
een verwoestende service waarmee hij letterlijk de 4e
klasse op een hoop speelt. Mijn Musketiers gingen allen
ten onder.
Stelt u voor, die bal komt van zijn (linker)forehand
loeihard op je backhand met de nodige spin in allerlei
variaties. Om die te retourneren moet je twee passen
achteruit en controle over die bal zien te krijgen. Op zich
kun je je daarop instellen, maar hij slaat ook
gecamoufleerde dode mus balletjes op je uiterste
forehand, waarbij je minimaal een stap naar voren moet
doen. En dat op je 65e terwijl die man geloof ik 78 is dus
van nature al 13 jaar meer ervaring heeft(in de praktijk
denk ik 60 jaar).
Wil je Musketier worden dan moet die ridder eraan
en……het lukte, in moten gehakt.
Prompt verloor ik mijn beide andere partijen en de
wedstrijden daarna stond ik van zwakke broeders te
verliezen, maar de echte Musketiers kwamen elke
maandag trainen, speelden zich in vorm en als team blijk
je goed stand te kunnen houden…karakter. Musketier
eigen…
Is het gelukt? De 4e Musketier? Met angst en beven
wacht ik de teamsamenstelling en indeling van de
najaarscompetitie af………….
Moet ik die roofridder dan weer verslaan……………of
eindelijk die simpele potjes winnen……..
Johan
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Tafeltennis
Hoi, ik ben Joris. Ik zit nog niet zo lang op tafeltennis, ik
denk dat ik er ook weer af ga. Want Heine, Jeroen en
Richard gaan er ook af. Ik vond het wel altijd leuk.
Groetjes Joris.
Hoi, ik ben Heine. Ik zit nog niet zo lang op tafeltennis,
maar ik ga 1 juni er weer af, want ik vind het niet leuk
meer. Ik zit ook al op Free Running. Dat vind ik leuker.
Heine.
Hoi, ik ben Esmée. Ik speel nog geen jaar tafeltennis op
maandag. Ik vind het heel leuk om tegen Christine te
spelen. Ik heb ook wel eens op de robot gespeeld dat
was ook heel leuk! Ik hoop dat ik nog heel lang gezellig
kan tafeltennissen!
Groetjes Esmée.
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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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Verslag voorjaarscompetitie 2012
Senioren
Team 1
Dit team bestond uit dezelfde spelers als vorige seizoen.
Arnoud, Sander en Manoek.
De poule bestond uit 7 teams. Er zou één team
promoveren en er zouden er drie degraderen.
Omdat Manoek het druk had met zijn studie heeft hij
maar twee wedstrijden gespeeld.
Evenals het seizoen hiervoor werd het team tweede. De
degradant uit de noordelijke divisie wist nu kampioen te
worden. Tegen dit team wisten ze een keer gelijk te
spelen en een keer met 6-4 te verliezen.
Na een halve competitie werd de klasse in tweeën
gedeeld. Delta kwam in de bovenste helft op de derde
plaats.
Door de laatste wedstrijd tegen YOS met 8-2 te winnen
werden zij tweede. Invaller Vincent verraste iedereen
door er twee te winnen. Andere invallers waren Johan en
Jan Zuur.
Ready 2
Delta Impuls
YOS 1
ANJA 1
Dokkum 2
ODI 2
Ready 3

8
8
8
9
9
9
9

–
–
–
–

57 Arnoud 78% en 83%
42 Sander 67% en 67%
38
47
39
39
38
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Team 2
Voor dit team mag de vlag uit. Zij werden met 7 punten
voorsprong kampioen. Vanaf de eerste wedstrijd hadden
ze de eerste plaats in handen en gaven deze niet meer
weg. Ze speelden twee wedstrijden gelijk, dit was tegen
hun concurrenten en de rest wonnen ze. Volgend seizoen
spelen Jan Zuur, Vincent en Eddy in de tweede klasse en
wij maar hopen dat ze er in blijven.
Delta Impuls 2 10 – 68
Griffioen 2
10 – 61
Ready 5
10 – 60
YOS 4
10 - 58
FTTC 5
10 - 28
YOS 6
10 – 25

Vincent 83%
Jan
63%
Eddy
62%

Team 3
Het derde team kreeg er twee nieuwe spellers er bij, nl.
Anne en Johan. Dit bleek een versterking te zijn.
Hierdoor mocht dit team weer vierde klasse spelen en
deed dit beter dan het vorige seizoen. Ze zijn nu vierde
geworden. Johan begon in de competitie heel sterk, maar
in de tweede helft ging het slechter en dat was ook te
horen aan zijn uitspraken tijdens de wedstrijden. Anne
deed het andersom begon slecht en eindigde een stuk
beter. Henk is dus altijd een vaste waarde in dat team. Bij
Jan weet je het nooit. Of hij speelt super of slaat geen bal
raak.

Delta Impuls
Schieringen 1
Bergum 3
Delta Impuls 3
ANJA 4
Drachten 4
ODI 3
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10
10
10
10
10
10

–
–
–
–
–

71
60
51
41
39
38

Henk
Johan
Jan Zwier
Anne

67%
58%
48%
44%

Team 4 en 5
Team 4 en 5 speelden in dezelfde klasse. Het was een
combinatie van de vijfde en zesde klasse. Hier in waren 8
clubs vertegenwoordigd. Deze klasse werd na een halve
competitie in tweeën gedeeld.
Team 4 waren twee spelers die vorige seizoen in de
vierde klasse speelden: Peter en Sjoerd en werd
aangevuld met Ibrahim. Zij verloren het kampioenschap
al in de eerste wedstrijd door met 7-3 te verliezen van
Drachten ook de tweede wedstrijd hier tegen werd
verloren. Dus Drachten is de terechte kampioen en Delta
werd tweede, ondanks dat men 3x met 10-0 wonnen.
Het vijfde team deed het beter dan het vorige seizoen. Dit
team bestond uit de dames Mariska en Trijnstje en de
heren Rob en Gilbert. Regelmatig werden er wedstrijden
gewonnen. Vaak ging men met vijfzetters onderuit.
Volgend seizoen doen ze het weer beter. Er moeten nog
enkele wedstrijden gespeeld worden, maar dat veranderd
niet veel aan de stand.
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Delta Impuls 4 10 – 68
Drachten 5
9 – 69
DOV 2
10 – 64
Griffioen 3
9 – 45
Ready 7
10 – 47
DOV 3
9 – 40
ODI 5
9 – 25
Delta Impuls 5 10 – 22

Ibrahim
Peter
Sjoerd
Trijntsje
Mariska
Tob
Gilbert

81%
76%
83%
28%
25%
20%
13%

en
en
en
en
en
en
en

67%
67%
33%
33%
100%
22%
22%

Jeugd
Team 1
Dit team bestond uit dezelfde spelers als het vorige
seizoen Christine, Arnt en Luc.
Luc heeft dit keer bijna alle wedstrijden gespeeld. Er
waren geen uitwisselingen van de pre-olympics waar hij
aan mee doet. Het team speelde het seizoen zeer
wisselvallig: wint van de kampioen met 6-4 en verliest
van de club die op de laatste plaats staat met 7-3.
GTTC Groningen 3
Argus 1
Argus 2
Ready 1
Delta Impuls 1
Nordic 1
Peter

9
10
9
10
10
10

–
–
–
–

59
58
52
47
37
36

Christine 53%
Arnt
53%
Luc
7%
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Tweede team promoveert
Spannende sets tijdens de laatste wedstrijd van het
seizoen voorjaar 2012 tegen Ready 5, tekende ook
een beetje het verloop van dit seizoen.
De eerste wedstrijd tegen YOS 4 werd met relatief
veel gemak gewonnen, relatief omdat Eddy (2) en
Vincent (3) hun sets (en dubbel) goed
binnenhaalden, maar Jan een tweetal sets liet
liggen. Tegen Ready 5 verliep het eigenlijk een
beetje op dezelfde wijze, maar nu liet Eddy twee
punten liggen. Deze twee wedstrijden lieten al zien
dat zowel Eddy als Jan, niet op hun opperst best
waren. Een beetje raar, want Eddy speelde vorig
seizoen super sterk (85 %) en Jan kwam uit de
eerste klassen (niets gewonnen, maar toch ...).
Misschien waren het wel de zenuwen, want ook de
wedstrijd tegen Griffioen liet een vreemd verloop
zien. Tot en met de dubbel werd door ons allen
niets gewonnen, na de dubbel werd alles juist weer
gewonnen, want dan ook resulteerde in een 6-4
overwinning.
De twee volgende wedstrijden waren tegen YOS 6
en FTTC 5, dit waren wedstrijden tegen spelers die
weinig in de melk te brokkelen hadden, ze stonden
dan ook beide aan het eind onderaan de lijst.
De returns lieten dan ook een zelfde beeld zien, als
in de eerste doorloop. Nu begonnen wij tegen
Griffioen 2, ook nu verloren wij tot en met de dubbel
alles, met helaas nog één erna, maar dat was niet
erg, want onze invaller Johan, heeft toch
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buitengewoon goed gepresteerd, door nog een punt
mee te sprokkelen in een zeer spannende strijd
tegen Richard, die absoluut niet de slechtste speler
is van Griffioen 2. Tegen YOS 4 was het 'Business
as usual', al moge bij die wedstrijd vermeld worden,
dat Eddy in een prachtig mooie en spannende
wedstrijd Feike Pieter versloeg, die een percentage
mag noteren van 85% in deze competitie (4
verloren sets)! De return tegen YOS 6 was eigenlijk
niet leuk om te spelen, het verschil was duidelijk te
groot, waardoor wij YOS 6 zonder punten naar huis
moesten sturen. Ook de wedstrijd tegen FTTC 5
was niet echt bijzonder, maar die wisten nog twee
puntjes in de wacht te slepen. Al mag hierbij
vermeld worden dat invaller Anne zeer goed aan
het spelen was en dat Jan weer eens in zijn
nonchalante houding zat en de balletjes mooi
aangaf, wat wel een lange wedstrijd met lange
rally's opleverde, maar geen punt.
Zoals in begin al werd vermeld, was de laatste
wedstrijd tegen Ready 5. Ready 5 moest met
minimaal 9-1 van ons winnen, of te wel, wij moesten
minimaal 2 punten halen, en dat viel in het begin
niet mee. Wij wisten allen van Bert te winnen, maar
Guido en Patrick waren toch wel aardig lastig. In
een spannende 5 setter verloor Jan van Patrick, wat
de kracht van Patrick deze avond liet zien, ook
Eddy en Vincent konden niet voorbij Patrick komen,
al leek het er even op dat Eddy een methode
gevonden had tegen Patrick, maar die bleek zonder
al te veel moeite zijn spel te kunnen veranderen,
waardoor Eddy het nakijken had. Guido van Ready
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5 was erg wisselvallig, tegen Eddy speelde hij heel
erg berekenend en stabiel. Tegen Vincent liet hij
nog enigszins zijn tanden zien, maar bij Jan was hij
domweg de kluts kwijt en liet hij eigenlijk geen
goede set liet zien. Beide punten gingen dan ook
naar ons.
Vincent wist dan ook deze avond beide
kampioenschapspunten te winnen, wat dan ook
weer het verloop van dit seizoen laat zien.
Onze persoonlijke resultaten zien er als volgt uit:
Gespeeld Gewonnen
%
V. Thiescheffer (Vincent) 30
25
83
J. Zuur (Jan)
30
19
63
E. Lingmont (Eddy)
21
13
62
En de eindstand is:
Stand
Delta Impuls 2
Griffioen 2
Ready 5
YOS 4
FTTC 5
YOS 6

10 - 68
10 - 61
10 - 60
10 - 58
10 - 28
10 - 25

Al met al een mooi seizoen, met een terechte
promotie naar de 2e klasse.
Jan Zuur
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Van voetbal naar badminton, van
muziekles naar tafeltennis
Ik speel nu al 11 jaar met veel plezier bij Delta Impuls.
Begonnen zoals zoveel jongens met voetbal, bij de
Heerenveense Boys. Het liefste stond ik in de spits en ik
pikte daar ook wel eens een doelpuntje mee. Bij de
jeugdteams kon je ook zomaar op een andere positie
staan. Stond je de vorige wedstrijd op het middenveld en
de volgende op goal. Ik ben met voetbal gestopt toen ik
de buitenspelregel toe moest gaan passen. In de F-jes had
je daar nog geen last van, je hoefde nergens om te
denken. Eenmaal bij de E-tjes werd me dat iets te
ingewikkeld.
Jaren later ben ik gaan badmintonnen bij badmintonclub
Vrij Uit Heerenveen. Opgericht op 8 september 1969.
Grappig, op acht september vier ik namelijk mijn
verjaardag. Waarom de naam ‘Vrij Uit’? “Je ging spelen
op je vrije avond en daarmee was je gelijkertijd lekker
uit.”
Het was inderdaad wel mijn vrije avond, maar een
avondje lekker uit is het nooit geworden.
Altijd beginnen met een warming-up. In die tijd had ik
helemaal niks met rondjes rennen en rek-en strek
oefeningen, al helemaal niet wanneer dit elke training een
half uur duurde. Na een jaartje had ik het wel gezien en
hing ik mijn badmintonracket aan de wilgen.
Vervolgens sloeg ik een andere weg in. Na een avondje
televisie kijken wist ik het; ik wilde net zo goed trompet
leren spelen als de trompettist die een solo ten gehore
bracht. In de muziekschool van Heerenveen leerde ik
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mijn eerste liedje: vader Jacob. Hartstikke leuk, totdat ik
te horen kreeg dat ik te weinig lucht had voor een
trompet… in die tijd was ik astmatisch. Ik kon beter op
een Tuba gaan spelen, zei mijn leraar. Dat was helemaal
niet mijn bedoeling en ik hield op met muziekles.
Toen was daar tafeltennis, in de toenmalige school ‘de
Terp’. Peter Langen (toen al jeugdtrainer) leerde mij
spelen. Ik ging vlot vooruit en de groep was gezellig. Al
snel ging ik competitie spelen en in mijn topjaren van de
jeugd speelde ik Landelijk C. In 2007 begon ik bij de
senioren in de 3e klasse. Tegenwoordig speel ik 1e klasse
en hopelijk kunnen we met ons eerste team nog eens
promoveren naar de Noordelijke Divisies.
Tafeltennissen bij Delta Impuls blijft hartstikke leuk.
Iedereen speelt met iedereen, of je nu een 5e klasser bent
of een 1e klasser. Laatst heb ik een filmpje gemaakt over
de donderdagtraining, daar is goed te zien dat alle
niveaus door elkaar een gezellige avond beleven. Kijk
eens op YouTube en typ het volgende in: ‘Delta Impuls,
training donderdag’.
Arnoud Hofman

Het slottoernooi komt er
weer aan! Wanneer?
De uitnodiging komt in je
mail!!!
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Voorjaarscompetitie 2012 Jeugd
team
Op 4 februari begon de voorjaarscompetitie weer.
Wij(Luc, Arnt & Ik) speelde 3de klasse in poule B.
Wij zaten in een poule met: Gttc, Nordic, Argus 1, Argus 2 &
Ready. Voor Arnt & Mij waren er al 2 clubs van bekend, dit
waren, Nordic & Ready.
Dit was ruim een jaar geleden, maar toch.
Voor Luc waren het allemaal nieuwe clubs, maar ja hij speelt
ook nog maar 2 seizoenen competitie voor Delta dus dat is
niet zo gek.
De 1ste wedstrijd moesten we uit naar Argus 2 (Harkstede).
Het was nog ff wennen aan de nieuwe club.
Maar ondanks dat wisten Arnt & Ik toch nog 1 punt in de
wacht te slepen, Luc lukte dat helaas niet.
De 2de wedstrijd was thuis tegen Nordic.
Arnt kon z'n draai goed vinden en won er maar liefst 3, ik
bleef iets achter met 1 winst, Luc wist geen winst te behalen.
Daar was de 3de wedstrijd al, dit keer thuis tegen de readyers. Dit werd onze eerste gelijk spel, Ik wist er 3 te winnen
Arnt moest er 1 afstaan & Luc kon er geen winnen.
De 4de wedstrijd alweer bijna op de helft, moesten we
uitspelen tegen Argus 1 (Harkstede).
Dit was niet bepaald een goede zet van Delta.(Oeps...)
Ondanks dat we er tegenaan gingen wonnen we alle 3 helaas
geen wedstrijd.
De 5de wedstrijd was tegen Gttc.
Dit waren spannende wedstrijden want we hadden maar liefst
6 5-setters & ook nog eens 2 4-setters.
En dat nog wel tegen de koplopers.
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We wisten 3 punten te veroveren, Arnt & Ik ieder 1 en de
dubbel, Luc verloor ze helaas, alleen deze wedstrijd is er door
geen van ons 3-en slecht gespeeld.
De 6de wedstrijd alweer wat gaat het toch snel.
Uit naar Ready dan maar(Leeuwarden).
Alweer een gelijkspel. Ik won er 2, Arnt 1 Luc ook 1 & ook nog
de dubbel.
De 7de wedstrijd was tegen Argus 2 thuis.
Arnt won er dit keer 3, ik wist er 2 te winnen, Luc wist helaas
geen punt te bemachtigen alleen speelde wel goed.
De 8ste wedstrijd moesten Arnt & Ik het waarmaken tegen
Argus 1. Ik wist 1 te winnen, Arnt won de eerste met gemak
de 2de was een ander verhaal, het werd 2-2 en toen...
De tegenstander werd onsportief en besloot de laatste game
gewoon te stoppen, ze hadden hem nog geprobeerd over te
halen, jammer voor hun zonder resultaat, dit maakte een punt
voor Arnt.
De 9de wedstrijd was tegen Gttc uit (Groningen).
Dit was een bijzondere wedstrijd voor ons, want voor het
eerst wonnen we deze wedstrijd met 6-4.
Arnt & Ik hadden gewoon een geluksdag, Luc verloor zijn
wedstrijden.
De laatste wedstrijd alweer. Tegen Nordic uit (Kollum).
Luc won z'n 1ste wedstrijd de laatste 2 moest hij helaas
weggeven alleen de tegenstander speelde ze vaak net over
het net, uiterste randballen dus dit was best lullig.
Arnt wist geen punt binnen te halen voor ons.
Ik verloor de 1ste wedstrijd, jammer maarja niks aan te doen.
De volgende wedstrijd won ik wel gelukkig.
7-2 voor hun.
En het was al een spannende wedstrijd omdat wij 1-na laatste
stonden en hun laatste, dus dan zit je met de degradatie.
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Zij moesten minstens 8 punten halen om ons in te willen
halen.
Ik stond voor met 2-0, ik weet niet wat het was alleen daarna
verloor ik 2 games.
Nu was de druk extra hoog want we moesten dat laatste punt
wel halen om degradatie te voorkomen.
Even concentreren en daar ging ik weer.
Gelukkig won ik de laatste game met 11-7.
Dus op 1 punt na hebben wij de degradatie ontlopen .
Gelukkig maar!
Dit was mijn verslag van de voorjaarscompetitie jeugd 2012.
Groeten,
Christine

Moppentrommel…

Twee zakken cement lopen over straat. Als het
begint te regenen begint één zak te mopperen.
Zegt de andere zak: “Niet zeuren daar word je
hard van!”

“Bent u niet goed wij
om met80 door de
bebouwde kom te
rijden?” “Neem me
niet kwalijk, agent.
Het is de hoed die me
zo oud maakt!”

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

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

Wedstrijdsecretaris senioren
Peter Langen

Wedstrijdsecretaris jeugd:
Peter Langen

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 oktober 2012

Daarom willen wij:
- Dat alle stukken ingeleverd zijn voor 19 oktober 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.
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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 2012-02. Het blad
verschijnt driemaal per jaar. Oplage 60 exemplaren.
Het volgende nummer 2012-3 verschijnt in oktober 2012.
Kopie verslagen moet u voor 19 oktober 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.

