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Van de voorzitter
Het jaar 2012 schiet al weer een aardig eind op.
Dat brengt veranderingen met zich mee. De
algemene ledenvergadering staat al weer voor de
deur. De uitnodiging leest u verderop in dit blad.
Na lang zoeken is er een nieuw bestuurslid
gevonden in de persoon van Andries Nolles. Deze
zal het penningmeesterschap op zich nemen, dat al
een jaar vacant is maar tot op heden nog steeds
door Auke Bron wordt en is vervuld.
Daarnaast is het na bijna 9 jaar tijd om de
voorzittershamer neer te leggen en af te treden als
bestuurslid. Op enig moment is er een tijd gekomen
om te vertrekken.
Jan Zuur heeft zich beschikbaar verklaard het
voorzitterschap op zich te nemen.
De vereniging had eind 2003/begin 2004 nog een
vijftigtal leden. Thans zijn dat er 35. Zoals bij alle
verenigingen is er sprake van krimp.
Helaas hebben we het Oerset dienen te verlaten.
Dat was achteraf gezien niet nodig geweest. De
school is nog steeds niet van bestemming
veranderd en staat leeg.
Wel is het zo dat momenteel sprake is van een
mooie locatie waar we als vereniging gebruik van
kunnen maken zeker nu, 12 oktober jl., het
Skoatterhùs officieel in gebruik is genomen. In die
zin ziet de toekomst er rooskleurig uit.
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Ook het materiaal wordt vervangen. Dat mag ook
wel na alle gepleegde vernielingen en
beschadigingen het afgelopen jaar.
Kortom, de randvoorwaarden zijn er wel om de
toekomst met vertrouwen tegemoet te zien. Zeker
nu er weer een kampioenschap tegemoet valt te
zien op het moment van schrijven door het derde
team.
Met deze woorden besluit ik deze kolom en wens u
allen veel goeds in de toekomst.

Met vriendelijke groet,
Henk de Jong
Voorzitter
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Ik ben mee geweest naar de minicompetitie.
Het was heel gezellig met Peter, Arnoud, Mark en
Aise.
Ze hebben heel goed getafeltennist.
Ze hebben van Lemmer 4-1 gewonnen, maar van
Dokkum 5-0 verloren.
Het was weer een geslaagde dag.
Ik kan nu alleen nog de laatste keer mee, de andere
dagen moet ik competitie spelen.
Danique v/d Berg

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?????

Wie wordt toch
die nummer
10????
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Mijn naam is: Andries Nolles
Geboortedatum en/ of leeftijd: 11-09-1981
Woonplaats: Joure
Verliefd / verloofd/ getrouwd: happy single?
School / beroep: (internet) ondernemer
Waarom heb je voor dit beroep gekozen: internet
was/is een onontgonnen landschap, ik wilde het
avontuur opzoeken.
Hobby’s: piano/muziek, lezen, (race)fietsen, films,
hardlopen, bordspellen, sterren (en dan bedoel ik
niet de Toppers) en nu inmiddels ook tafeltennis
Lievelingseten: aardappels met worteltjes en
doperwten
Lievelingsdier: kat
Favo vakantieland: niet één in het bijzonder,
Schotland vind ik erg mooi, en Zweden is me ook
goed bevallen
Competitie? Zo ja, in welk team?: Jazeker: 3e team
met Jan (Zwier), Johan en Anne, we spelen nu 4e
klasse

Waarom heb je voor tafeltennis gekozen: ik had in
twaalf jaar geen batje aangeraakt (heb in de jeugd
gespeeld bij Flecke Mep-ta in Joure) en kwam begin
dit jaar toevallig achter een tafel te staan. Ik was
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weer verkocht.;heb direct mijn batje bij m'n ouders
op zolder opgezocht, ontdekkende dat deze aan
vervanging toe was.
Met welke bekende Nederlander zou je nog wel
eens een beschuitje willen eten?: Richard Krajicek
Wat heb je het liefst:
- backhand / forehand: forehand
- aanvallen / verdedigen: aanvallen
- uit of thuis wedstrijd: thuis
- bier voor of na de wedstrijd: na de wedstrijd, voor
de wedstrijd moet ik nog eens proberen
- winnen of verliezen: winnen!

Wil je nog wat kwijt aan alle trouwe lezers?
Daag me uit voor een partijtje, want dan ga ik lekker
krampachtig spelen.

Andries is onze
nieuwe
penningmeester
.
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Mijn naam is: Gertjan.
Leeftijd: 11 jaar.
Woonplaats: Oudeschoot
School/opleiding: Albertina
Agnes school.
Klas: Groep 7
Hobby’s: Tafeltennis, voetbal
en gamen.
Lievelingseten: Sushi
Lievelingsdier: Kip
Favoriete vakantieland: Amerika, ik wil graag naar
New York
Competitie: Nee, maar ik wil wel
Waarom heb je voor tafeltennis gekozen: Het is
leuk, je kunt bekers winnen en lekker een balletje
slaan met af en toe een pauze tussendoor.
Wat wil je later worden: Autocoureur
Wat wil je nog kwijt: Ik wil graag nóg meer trainen
met mijn vrienden.
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Deze strip is gemaakt door Mark.
De tekening hieronder is gemaakt door Gertjan.
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Deze tekening is gemaakt door Rein.
De mooie tafeltennistafel is gemaakt door zijn zus,
Nynke
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Ik ben Jelmer Vonk.
Ik train alleen op woensdag.
Mijn favoriete slag is de ‘spin’.
Ik zit ook op voetbal in Mildam.
Ik speel in de D2 en sta daar nu vaste achterste
man.
We hebben zaterdag tegen Gorredijk 3-3 gespeeld.
Jelmer Vonk
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Ik doe mee aan de
mini-competitie.
Ik zit in een team
met Mark en Gabriël.
Afgelopen zaterdag
speelden Mark en ik
in Dokkum.
Daar wonnen we één
wedstrijd met 4-1
van Lemmer, maar
verloren we met 5-0
van Dokkum.
Tot ziens op de club.
Aise
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Delta Impuls bedwingt gedoodverfde
kampioen
Vrijdag 12 oktober stond er in de eerste klasse
Friesland een kraker op het programma tussen de
nummers 1 en 2 van de competitie. TTV Dokkum 1
kwam op bezoek in Oudeschoot. Daar namen zij
het op tegen TTV Delta Impuls 1. Jan Zuur, Arnoud
Hofman en Sander Derkx wilden er voor zorgen dat
Dokkum (met twee man op 100%) het voor de
eerste keer deze competitie echt moeilijk zou
krijgen… en dat gebeurde.
Arnoud zorgde in de openingswedstrijd voor het
eerste kunststukje. Erwin Wijnsma, nog geen
wedstrijd verloren, deed dit deze keer wel: 3-1.
Sander wist in vijf games voor het tweede ‘stuntje’
te zorgen. In een thriller won hij nipt van Klaas de
Jong. Klaas verloor hierdoor ook zijn ongeslagen
status. U begrijpt dat deze overwinningen daardoor
extra zoet smaakten voor Arnoud en Sander. Jan
verloor zijn eerste wedstrijd van Marten Polet, die
een maatje te groot was. Ook de Jong en Wijnsma
bleken voor hem een brug te ver. Sander kwam er
niet aan te pas tegen Wijnsma: 0-3. Tegen Polet
ging het beter. Hij kwam 2-0 voor, daarna kwam
Marten op stoom en had Sander alsnog het
nakijken. Op Arnoud stond geen maat, hij had zijn
vorm te pakken. De Jong en Polet kwamen met 3-1
en 3-2 te kort.
Dat Delta Impuls een topdubbel in zijn gelederen
heeft lieten Arnoud en Sander wederom zien. Met

Delta Impuls

Jaargang 2012 - 03

een 3-0 uitslag bewezen zij zich met de Noordelijke
divisie-duo’s te kunnen meten.
Zo eindigden wij de avond met een knap 5-5
gelijkspel en zijn we weer een stap dichterbij
handhaving. Dit gelijke spel werd mede mogelijk
gemaakt door Johan Ooms, die ons vooraf bij een
goed resultaat een AA-drink in het vooruitzicht
stelde. Dit werkte natuurlijk extra motiverend.
Arnoud.
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Nieuwe shirts Delta Impuls
Na lang zoeken is het dan zo ver. De nieuwe shirts
zijn binnen! Er zijn er al een aantal uitgedeeld, de
rest volgt een deze dagen…
Heb je ‘m nog niet? Vraag Peter Langen.
Je hoeft het shirt niet contact te betalen, afrekening
gebeurt via incasso. Wil je dit niet? Geef dit dan
even door.
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Woensdagavondtraining bij Jan Zuur.
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Idéfix 12-Mei-12
Op 12 mei was het weer aan GSTTV om het Idéfix
toernooi te organiseren. Het begon om 9:00.
Eenmaal daar voor de tweede keer aangekomen,
na vorig jaar, weer na de kleedkamers &
klaarmaken voor de wedstrijden.
We begonnen dit jaar met het dubbelen.
Omdat ik nog niemand had, moest ik met een
jongen dubbelen die ik nog niet kende.
Hij heette Leon Wolters. Ik vond hem niet echt
aardig maar ach, beter dan helemaal niks.
De 1ste wedstrijd hadden we gewonnen.
Daarna verloren we er 3 op rij.
De laatste wonnen we weer, dit was niet genoeg om
door te gaan naar de volgende ronde.
Maar ik vond dat niet erg, de andere waren echt
beter. En als we wel door waren vond ik het ook wel
goed, hoewel ik liever niet meer wilde dubbelen met
hem, vanwege dat hij onsportief was, en zowat alles
mis-smashte..
Ik moest nu wachten totdat de finale was gespeeld.
Dan maar ff wat rondlopen, & kijken bij de andere
spelers. Dat is altijd wel leuk om te doen, omdat je
je anders toch alleen maar verveeld.
Na de finale etc. was het tijd voor het enkelspel.
Ik zat in een poule met: Sophie Bouma, Lennart
Bouma, Gijs Wortelboer, Linda Kleiker & Inge
Hendriks.
Als eerste moest ik spelen tegen Linda Kleiker, zij
speelt bij Vries, & speelt 1ste klasse.
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Ik begon de wedstrijd rustig aan en won de eerste
game. Zij kwam terug en won 2 games
achtereenvolgend.
Ik had het al bijna opgegeven totdat ik de 4de game
weer won, nu werd het extra spannend.
Helaas moest ik mijn laatste game weggeven met
een verlies van 9-11, dat was wel stom.
Maar zoals Jan zei: ik twijfelde halverwege de
wedstrijd, en als ik voorstond, dan gaf ik door
onzekerheid weer onnodige punten weg,
anders had ik misschien wel kunnen winnen, maar
dit kwam iets te laat.
De volgende wedstrijd op het schema was tegen:
Sophie Bouma. Zij speelt bij Aktief, en speelde in
het najaar van 2011 2de klasse. Ik won de 1ste 2
games. Daarna kwam ze terug & won er 1.
Dit was niet genoeg om van mij te winnen want ik
pakte de laatste game.
Toen ik er 1 had gewonnen werd ze al onsportief,
zo zei ze: ik kan het niet etc. ook begon ze te
schelden. Dit was héél irritant, toen ze die 3de
game won, was ze weer zo blij.
Daarna wilde het weer niet, & werd ze steeds
onsportiever. Ik won de laatste, maar een felicitatie
ging niet van harte.
Maar het viel me nog mee dat ze me feliciteerde.
Even een kleine pauze & ik moest tegen Gijs
Wortelboer spelen, hij speelt bij GTTC 3de klasse.
Ik kende hem al van de competitie, daar had ik 1x
van het gewonnen & 1x van verloren, dus was het
een gewaagde wedstrijd.
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De 1ste 2 games won ik zo, ik denk dat hij er nog
niet in zat ofzo.
Daarna, lukte het mij ff niet, ik verloor 2 games.
De laatste game, verloor ik helaas ook weer.
Daarna moest ik spelen tegen Lennart Bouma.
Hij speelt bij Aktief, landelijk.
Dit kon ik daarom ook niet winnen van hem, in een
3-setter was het al voorbij.
Jammer dan.
De laatste wedstrijd die ik moest spelen was tegen
Inge Hendriks van GTTC, zij speelt 1ste klasse.
Deze verloor ik in een 3-setter, maar ik had wel
lekker gespeeld tegen haar.
Ik heb helaas geen prijzen gewonnen.
Ondanks dat ik geen prijzen had gewonnen, was
het al met al een zeer geslaagde dag!!
Christine

Delta Impuls
heeft ook een
Facebook
pagina! Word
lid en blijf op
de hoogte!
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Opening Skoatterhûs, 12 oktober 2012.
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Records en weetjes:


Een harde smash gaat maximaal 180 km / h.
De bal raakt het bat slechts 1 / 1000 seconde
en vervormt daarbij plusminus tot 20 procent.



In een perfect aangesneden topspin draait de
bal 50 keer per seconde rond zijn eigen as.
Dit is, omgerekend 3000 toeren per minuut.



Op de wereldkampioenschappen in Praag
1936 "vochten" Ehrlich (Polen) en Paneth
(Roemenië) 2 uur en 12 minuten voor één
enkel punt. In datzelfde toernooi werd de
ontmoeting tussen Auer (Frankrijk) en
Goldberg (Roemenië) na 7,5 uur bij een
stand van 5:3 in de 5e set door de toernooidirectie geannuleerd.



De langste balwissel in de tafeltennisgeschiedenis duurde 8 uur en 33 minuten.
Dit record werd gevestigd op 30 Juli 1978 in
Stamford (USA) door Robert Stiegel en
Donald Peters.



Het wereldrecord tafeltennis staat op meer
dan 31 uur.



De langste enkelmatch ooit werd gespeeld
door Uwe Geiger en Thomas Opiol van 14
tot 21 April 1985.
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Het langste dubbel ooit (102 uur) werd
gespeeld door Roland Merklein, Volker
Fernath, Hilmar Küttner en Helmut Hanus uit
Stuttgart, van 23 tot 27 Mei 1980.



170 balwisselingen binnen de minuut. Dit
werd geregistreerd op de Britse
internationale kampioenschappen op 28
Februari 1986 in Newcastle door Allan Cooke
en Desmond Douglas (GB). Dat is bijna
drie balwisselingen per seconde. Dit werd op
7 Februari 1993 in Groot-Brittannië door
Jackie Bellinger en Lisa Lomas
overtroffen met 173 balwisselingen. In het
moderne tafeltennis gaat het waarschijnlijk
zelfs nog heel wat sneller.



De langste wedstrijd per ploeg: 1936 in
Praag. De finale van de Swaythling-cup
tussen Oostenrijk en Roemenië begon op
zondag, 15 maart (11 uur) en eindigde de
volgende woensdag.



Het grootste record in groep werd gevestigd
op 27 April 2000 in Bremen, tijdens het
Europees Kampioenschap. Op 40 tafels
liepen 245 amateur-spelers zonder
onderbreken van tafel tot tafel, 61 minuten
lang. Deze actie kwam in het Guinness Book
of Records.

Delta Impuls

Jaargang 2012 - 03



Een professionele speler verliest tijdens een
toernooi tot 3,5 kilo gewicht per dag. Tijdens
twee games verbruikt hij ongeveer dezelfde
energie als een lichtgewicht atleet, die 100
meter in 10,2 seconden loopt.



Smashballen waren ooit verboden vanwege
het risico van schade aan de tegenstander.



Fred Perry was in 1929 wereldkampioen
tafeltennis. Later ging hij over naar tennis en
werd beroemd door zijn overwinning op
Wimbledon.

We hebben lang kunnen stemmen… en werden
winnaar van de gemeente Heerenveen. We
mochten door naar de provinciale verkiezingen.
Helaas werd er niet genoeg gestemd en zijn we niet
bij de laatste 2 terecht gekomen. Wil je de uitslagen
zien? Ga naar www.leukstesportvereniging.nl.
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We hebben met z’n allen heel erg ons best
gedaan… en het is gelukt!
Ons doel was:
Het verkopen van 250 clubloten!
We hebben maar liefst 269 loten verkocht!
Dit hebben we met z’n allen gedaan. Met
jeugdleden die dat wilden zijn Arnoud en Mariska de
deuren langs geweest in Oudeschoot. Hier hadden
we al bijna 150 loten verkocht.
Daarna zijn bijna alle kinderen thuis en op de club
actief geweest om zo veel mogelijk loten te
verkopen… ook via de online verkoop zijn rond de
50 loten verkocht.
Dankzij de verkochte clubloten hebben we genoeg
geld binnen gehaald voor een extra nieuwe
tafeltennistafel. De tafel is inmiddels besteld.
Gabriël heeft de meeste loten verkocht. Hij krijgt
binnenkort zijn prijs!
Bedankt allemaal! Dankzij jullie hebben we een
mooie nieuwe tafel!
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WAAR IS DE
TAFELTENNISBAL?

Je ziet hier Christine en Kosto een potje
tafeltennissen. Maar… waar is de bal gebleven?
Heb jij enig idee? Vakje één, twee, drie, vier of vijf?
Het goede antwoord staat achterin het clubblad!
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Wat gaan we doen?
We willen graag met alle jeugdleden die lid zijn
van de club een gezellige avond hebben.
Hoe gaan we dat doen?
Als je je opgeeft bij Arnoud of Mariska
(pr@delta-impuls.nl) dan doe je mee. Je schrijft
je naam op een lootje en bedenkt hier kleine
cadeautjes bij t.w.v. €2,50 die je graag zou
willen hebben.
Na 30 november gaan we lootjes trekken en
dan ga je voor 2,50 een leuk cadeautje kopen
voor de ander. Je maakt hier een surprise of
gedicht bij.
Geef je op voor 30 november! Het feestje is op
maandag 17 december (18.30 – 20.00 uur).
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KRULLENKOP
Voorafgaand aan de najaarscompetitie besloten
Anne ik aan een aantal toernooien deel te nemen
als ideale voorbereiding voor het
wedstrijdgebeuren.
Zo gebeurde het dat we in Utrecht deelnamen aan
de open Utrechtse kampioenschappen een druk
bezocht toernooi met in de 4e klasse zo’n 22
deelnemers. Vanwege het feit dat ook Amsterdam
een toernooi organiseerde waren er enige
jeugdleden toegevoegd aan het bestand.
In de voorronde trokken Anne en ik ten strijde. Anne
speelde best goede wedstrijden maar liep tegen de
pech aan net die paar puntjes te verspelen die
nodig waren om verder te gaan. Dus rondom 14.00
uur was voor hem de klus geklaard.
Nu vond ik het jammer voor hem om dat hele eind
te rijden en dan al weer zo vroeg naar huis te
moeten gaan, dus besloot ik na een slechte verlies
partij alleen nog maar finales te spelen om prompt
in de vervolgrondes te geraken. Kon Anne nog even
blijven……..
Sloeg me door de kwart en halve finales, kon Anne
nog even blijven……
Zit ik te wachten op de finale,loopt een jong
knulletje op mij af: “dag meneer”, ik zeg “hallo, zeg
het eens.” Hij “komt U mee we moeten de finale
spelen.”
Ik zeg “mag ik je wat vragen? hoe oud ben je?.” Wat
zegt die glunderende krullenkop? “13 jaar meneer.”
Hoor ik het goed 13 jaar, niet te geloven ik ben 5X
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zo oud…………….. Krullenkop was circa 1.35 hoog
en toonde bij het inspelen reeds behoorlijk up
tempo de bal aan te vallen. Nu was er de volgende
ambiance: het hele publiek was op de hand van
krullenkop en er stonden drie coaches
aanwijzingen te geven tussen de games.
“Tafeltennis les in 4 bedrijven” Eerste game, wat ik
ook serveerde werd per direct aangevallen forehand
of backhand, rechtuit of cross, het maakte niet uit.
Dat jong glunderen en bij ieder punt het publiek op
de banken. Tweede game hetzelfde verhaal, liep
wel wat op hem in. Derde game gaf ik korte
services en ik sleepte de game eruit. Crisisoverleg
bij de coaches hij werd volgestopt met
aanwijzingen. Dat knulletje had geluisterd en met
boter en suiker ging ik erop en eraan.
De tweede prijs en de eer van Delta Impuls hoog
gehouden en wat vooral belangrijk was, ik heb Anne
nog een prettige middag bezorgd, je moet wat voor
je teamgenoot over hebben……………………
Dat dat toernooien spelen zijn nut toont is inmiddels
zichtbaar in de competitie waar we in goed
gezelschap van Andries en Jan Zwier, beiden 100
% spelen na 5 wedstrijden, Jan Zwier ook en
Andries als “coming man” met ca. 80 %, totaal het
zicht op een kampioenschap biedt.
Verder ben ik veel dank verschuldigd aan onze 1 e
team genoten die bereid zijn op de donderdag voluit
te trainen, de hele club houdt je sterk.
Johan
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Woensdagavond training bij Jan Zuur.
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Laatste trainingsdag van het seizoen
Maandag 25 juni was het alweer de laatste trainingsdag van
het seizoen. Na een jaar van leuke, leerzame & goede
trainingen kwam het einde weer in zicht.
Eerst ging de jeugd gewoon trainen.
Arnoud gaf de training omdat Peter op vakantie was.
Ik moest tegen Gabriël spelen. Dat ging best wel goed.
Omdat het de laatste training was gingen we op het eind nog
wat leuks doen. We hielden een mini-toernooitje.
We waren trouwens met z'n 6-en. Ik, Arnt, Gabriël, Mark, Rein
& Gert Jan. Als eerste moest ik tegen Gabriël spelen, deze had
ik gewonnen. Daarna was mijn tegenstander: Mark. Deze won
ik ook weer. Vervolgens was Arnt aan de beurt.
Arnt moest zijn winst aan mij afstaan. Rein was mijn volgende
tegenstander, hij verloor deze maar speelde wel goed.
De laatste was tegen Gert jan. Deze had ik gewonnen.
Ik moet zeggen dat ze ondanks dat ik alles had gewonnen,
allemaal goed hebben gespeeld. Eerder was gezegd dat alleen
de winnaar een prijs kreeg, maar later bleek dat iedereen een
prijs kreeg, omdat het de laatste keer was.
Iedereen kreeg een Mars, Snicker of Twix of misschien nog
wel zo'n ander soort chocolaatje. Dat was wel lekker.
Ik bleef nog ff door trainen, met Rein & Arnoud.
Daarna ging Rein eerst naar huis. Nog even met Arnoud
spelen, en toen
ging ik ook maar
naar huis.
En zei ik: Tot
volgend seizoen!
Christine
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*betalen contant bij binnenkomst. Na betalen
onbeperkt eten en drinken.
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Uitnodiging
Algemene Ledenvergadering van voor de

T.T.V. DELTA IMPULS
Geacht lid en/of ouder/verzorger/begunstigde,
Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen van de
Algemene Ledenvergadering welke gehouden
wordt in de gymzaal van het Skoatterhùs op:

donderdag 29 november 2012

aanvang 20.00 uur.

Kom allen!!!
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Agenda
1.

Opening/mededelingen.

2.

Vaststellen agenda.

3.

Notulen algemene ledenvergadering d.d. 24
november 2012.

4.

Verslag secretariaat jeugdcommissie.

5.

Verslag recreatiecommissie.

6.

Verslag wedstrijdsecretariaat.

7.

Verslag penningmeester 2011/2012 en begroting
2012/2013.

8.

Verslag kascontrolecommissie en benoeming
nieuwe commissieleden.

9.

Bestuurszaken:
vacature penningmeester: voorstel benoeming
Andries Nolles per heden;
aftreden voorzitter en voorstel benoeming tot
voorzitter Jan Zuur per datum algemene
ledenvergadering.

10.

Rondvraag.

11.

Sluiting.

Henk de Jong, voorzitter
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Notulen Algemene Ledenvergadering
Delta Impuls
Datum:
Aanvang:
Locatie:
Oudeschoot
Aanwezigen:

Donderdag 24 november 2011
20:00 uur
Van Leeuwenhoekweg 2 te
Rob van de Berg, Auke Bron, Mariska
van Duuren, Henk de Haas, Henk de
Jong, Jan de Jong, Peter Langen,
Sjoerd Spoelstra, Jan Zuur, Pim van
der Zwaag.

1. Opening
De voorzitter verwelkomt alle aanwezigen. De
opkomst lijkt hoger dan gemiddeld.
1. Vaststellen agenda
– Geen extra agendapunten
3. Notulen ALV 2010
– Taalkundig zijn er geen op- en/of aanmerkingen
– Inhoudelijk ook niet
2. Verslag jeugdcommissie
'Verslag Mariska'. “We hebben afgelopen jaar
verschillende activiteiten gedaan voor de jeugd. De
acties met caleidoscoop en de snuffelweken hebben
ons dit jaar weer een aantal jeugdleden opgeleverd.
We hopen natuurlijk deze leden ook te kunnen
behouden, dat blijft een moeilijke zaak.
3. Verslag recreatiecommissie
Verslag Jan de Jong: “Als recreant heb ik het gevoel
dat het plezier en het lekker bewegen voorop staat.
Bijna iedere slag wordt van commentaar voorzien of er
volgt een veel betekende blik. Ook wordt er veel
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gelachen als een bal op miraculeuze wijze toch goed
terecht komt. Of een schreeuw van afschuw als een
makkelijk te halen bal compleet wordt gemist. Verder
kan je het spel onderbreken, wanneer jij dat aangeeft
om enkele minuten later het spel te vervolgen. Bij veel
wedstrijdspelers krijg ik het idee, dat ze het
beschouwen als een opoffering als ik ze vraag met mij
te spelen. De inkrimping van het recreantenbestand
vind ik een zorgelijke zaak. Daarom wil ik graag
brainstormen om een eventuele aanwas te
bewerkstelligen.”
Jan de Jong vindt het jammer dat competitiespelers
niet tegen hem willen spelen. Op de maandag is het
vaak rustig. Maar over het algemeen zijn er genoeg
spelers om mee te spelen. Recreanten van buitenaf
worden soms wel genegeerd. Dit kan niet, meer
mensen moeten bereid zijn om met deze spelers te
spelen. Hier kan ook een stukje over worden
geschreven voor in het clubblad. Jan ervaart dat er te
weinig recreanten zijn. Jan Zuur noemt de
mogelijkheid om contact op te nemen met
verzorgingstehuizen. Je kan bijvoorbeeld eens een
toernooi voor senioren organiseren. Daar kunnen
volwaardige leden uit voorkomen. Er zouden
aangepaste bedragen voor deze leden gerekend
kunnen worden, hoewel de bondscontributie wel
opgebracht moet worden. Een stukje in de plaatselijke
krant kan een mooie aanzet zijn, bijvoorbeeld in de
AMBO-krant.
4. Verslagen competitie; jeugd en senioren
Verslag Peter Langen najaarscompetitie 2010 jeugd:
“Het eerste team speelt in de derde klasse. Danique
en Arnt speelden redelijk, zij wonnen regelmatig hun
partijen. Zowel Arnt als Danique speelden zeer
wisselvallig. Soms de sterren van de hemel en dan
weer heel wat minder. De twee invallers Christine en
Kjelda speelden voor wat zij waard waren en wonnen
ook hun partijtjes. Zij eindigden op de laatste plaats.
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Dit komt ook doordat zij een aantal wedstrijden met
twee man moesten spelen. Danique behaalde 34% en
Arnt 28%.
Het twee team speelde in de vijfde klasse. Het begin
van de competitie was goed voor dit team. Kjelda en
Christine deden het buitengewoon goed. Ondanks dat
zij voor het eerst competitie speelden, werden de
eerste partijen gewonnen, daarna werd het wat minder
Marijke, die geblesseerd is aan haar knie deed goed
haar best en won ook haar partijen.
Zij eindigden op de derde plaats. Kjelda en Christine
behaalden beide 71%. Marijke deed het iets minder en
behaalde 39%. In de voorjaarscompetitie spelen zij
alle vijf in de derde klasse.”
Verslag Peter Langen voorjaarscompetitie 2011 jeugd:
“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.
Christine en Kjelda verloren in het begin een aantal
partijen, maar hoe langer de competitie duurde des te
meer partijen wonnen zij. Zij speelden twee klasses
hoger dan het vorige seizoen en als zij dan toch
allebei 56 procent speelden, is dat een heel goed
resultaat.
Arnt begon het seizoen onder zijn kunnen, dat bleek
later wel uit het tweede deel van het seizoen. Hij
speelde vijftig procent. Volgend jaar maar een klasse
hoger. Ze eindigden op een tweede plaats achter
YOS.
Van de wedstrijdsecretaris senioren is helaas geen
verslag ontvangen. De uitslagen van de competitie zijn
beschikbaar
op internet.
5. Verslag penningmeester
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Verslag Auke Bron, seizoen 2010-2011: “Het seizoen
2010-2011 is financieel veel gunstiger verlopen dan
het seizoen 2009-2010. Dit is hoofdzakelijk bereikt
door de gerealiseerde kostenbesparingen door het
stoppen met het inhuren van Hassan. Dit heeft geleid
tot een besparing van Euro 1700,- op deze post. In het
geheel is een verlies van ruim Euro 1200,omgebogen naar een klein plusje van Euro 100,-.
Aangezien Hassan in het eerste halfjaar nog als
kostenpost was opgenomen, is in bovenstaande
verbetering van het resultaat nog niet het volledige
effect van deze maatregel zichtbaar. In het seizoen
2011-2012 zal voor het eerst het totale effect zichtbaar
zijn van de genomen maatregel omtrent het stoppen
met Hassan.
In grote lijnen is de afname van de inkomsten vooral
veroorzaakt door een verdere afname van het aantal
leden. We zijn het seizoen begonnen met een verlies
van vijf leden, wat over een geheel seizoen genomen
betekent dat er minimaal Euro 600,- minder inkomsten
uit contributie zijn. Verder waren er geen inkomsten uit
de verkoop van shirts, en uit het BOS-project. De
eenmalige inkomsten voor de robot van het vorige
seizoen zijn uiteraard verdwenen. Plusjes hebben we
weten te behalen uit o.a. de de opbrengst van de actie
Steun, subsidie voor extra activiteiten en de bijdrage
van de nieuwe hoofdsponsor Koeriersdienst Noord.
Aan de kostenkant was een grote afname door de
reeds genoemde besparing door het afscheid van
Hassan. Verder wisten we te besparen op de kosten
van de zaalhuur, en de afdracht aan de NTTB door het
afgenomen aantal leden. Meer geld waren we o.a.
kwijt aan de posten sportprijzen (deze waren in het
vorige seizoen ruim beneden de begroting) en de post
attenties e.d. Dit door de kosten van het afscheid van
Hassan. De overige inkomsten- en uitgavenposten zijn
ongeveer gelijk gebleven.
Doordat het resultaat van verlies is omgebogen naar
neutraal is aan het interen op het saldo van de
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spaarrekening nagenoeg een eind gekomen. Was de
opname in het vorige seizoen nog ruim Euro 1250,- in
het afgelopen seizoen was dit nog maar Euro 200,-.
Ter verduidelijking wil ik nog aangeven dat in het
resultaat 2010-2011 nog een aantal posten is
opgenomen waarvan de gelden zijn ontvangen na
afloop van het seizoen. Het gaat om Euro 308,- totaal
en betreft gelden van een sponsor, de
kantineopbrengst van de laatste maanden, en verkoop
van materialen aan nieuwe leden. Aangezien deze
inkomsten zijn gerealiseerd in het seizoen 2010-2011
heb ik dit opgenomen in het resultaat.
Al met al gaat het financieel de goede kant op met de
club. Voor het seizoen 2011-2012 is een positief
begroot van Euro 630,-. Aangezien de kosten,
behoudens onvoorziene posten, wel redelijk goed zijn
te voorspellen, zal het realiseren van dit begrote
resultaat vooral afhankelijk zijn van het de hoogte van
de inkomsten. Te denken valt hierbij aan de inkomsten
uit contributie (verliezen we nog meer leden, of weten
we nieuwe leden te werven), alsmedevan het mogelijk
binnenhalen van nieuwe sponsors.”
– Jan Zuur ziet af van de trainersbijdrage, dit kan als
een vorm van sponsoring gezien worden
– Nieuwe actie na Steun.nl moet wel weer worden
opgepakt, dit is nodig om de inkomsten op peil te
houden.
6. Verslag kascommissie
– Manouk heeft de financiële administratie niet
gecontroleerd. Jan heeft dit jaar alleen gecontroleerd,
kas (inkomsten uit kantine )is volgens Jan een groot
probleem. Er wordt waarschijnlijk verlies gemaakt,
betalingen (inkoop drank e.d.) lijken hoger dan de
inkomsten. Het gaat gelukkig niet om enorme
bedragen. Indruk bestaat dat men erg slordig is bij het
nemen van consumpties. Men kan voor koffie ook een
vast bedrag per avond betalen. Over het algemeen is
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het beter om alles in het zicht te houden, een schaaltje
voor het geld erbij plaatsen en aan het einde van de
avond moet het kloppen. Lijst kan weg, alle
openstaande rekeningen worden nog wel
geïncasseerd. Manouk heeft vooralsnog niet
getekend, Rob van de Berg heeft in afwezigheid
tijdens de ALV getekend. Hierbij is decharge verleend
aan het bestuur.
7. Verslag sponsorcommissie
Helaas is er geen verslag geschreven. Er is wel veel
vergaderd. Uitkomsten zijn anders dan gehoopt. In
deze tijd is het lastig om
sponsoren te vinden:
of de vereniging is te klein, of er staat te weinig
tegenover. Jan Zuur is op zoek naar grotere bedrijven
die een link hebben met sport, maar dat duurt erg
lang.
8. Bestuurszaken; vacature penningmeester
Auke Bron heeft bekend gemaakt te stoppen het
penningmeesterschap. Het heeft hem niet gebracht
wat hij ervan verwacht. Auke is gedurende het jaar
altijd contentieus en kritisch geweest. Hij heeft niet
altijd de vragen en antwoorden gekregen waarop hij
had gehoopt. Er is nog geen opvolger, we zijn wel op
zoek maar de kandidaat heeft zich nog niet
aangemeld.
Peter, Henk en Pim zitten al lang in het bestuur, ook
hiervan komt de uiterste houdbaarheidsdatum in zicht.
Mochten zich opvolgers voor deze bestuursleden zich
aandien, dan zijn zij welkom. Men kan eens
informeren bij de externe spelers of ze bereid zijn een
functie op zich te nemen, in ruil voor bijvoorbeeld
gratis lidmaatschap. Ook kan je bestuurlijk
samenwerken met bijvoorbeeld Drachten, hoewel
beide verenigingen afzonderlijk wel blijven bestaan.
Een andere mogelijkheid is samenwerking zoeken met
Sport Fryslan.
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11. Huisvesting
Voorlopig blijven we in Oudeschoot spelen, oude
spullen kunnen opgehaald worden uit de zaal aan de
Hondsraf, hoewel pas na een 'dreigbrief' van Henk de
Jong. Over de afhandeling van allerlei
aangelegenheden (vergoeding verhuizing, extra
ruimtes voor opslag tafels, kantine, etc.), is het
gesprek met de gemeente voortdurend gaande.
12. Rondvraag
– Bowling: De begintijd van 22:00 uur is te laat voor
Jan de Jong, hij zal meedoen met jeugdspelers
– Uitslagen worden niet accuraat bijgehouden op de
website. Rob van de Berg is bereid de uitslagen te
verwerken, Jan Zuur zal uitleg verzorgen
– Shirts kunnen gemaakt worden, eigen bijdrage zal
neerkomen op Euro 15,- (rest gesponsord door Rob
v/d Berg). Het dragen van een clubtenue zal verplicht
gesteld worden. Het niet dragen van een clubshirt kan
een boete van Euro 5,- opleveren.
– Mariska heeft contact gehad met Caleidoscoop. Met
hulp van deze organisatie zullen op een aantal
woensdagmiddagen activiteiten worden georganiseerd
voor weinig kapitaalkrachtige kinderen uit de buurt.
Misschien dat de gemeente hiervoor ook nog een
subsidie beschikbaar kan stellen
– Rob van de Berg zal deel komend jaar deel
uitmaken van de jeugdcommissie, deze functie zal
misschien voortgezet worden in een bestuursfunctie.
Hij wil graag actiever worden in de vereniging.
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13. Sluiting –

N.B. In dit clubblad zullen de financiële stukken niet
geplaatst worden. Wilt u de financiële stukken graag
inzien? Dat kan natuurlijk altijd. Stuur een mail naar
pr@delta-impuls.nl en u krijgt zo spoedig mogelijk de
door u gevraagde stukken te zien. Ook op de ALV zullen
de stukken worden aangeboden.

'Gelezen in de Libelle'
PIENTER VAN PINGPONGEN
Sporten is goed voor lichaam en geest.
Door te sporten produceer je nieuwe
hersencellen, leg je nieuwe bloedvaten aan &
versterk je zenuwen.
De ideale sport om de hersenen in topconditie
te houden is, volgens de Amerikaanse
psychiater Daniël Amen, tafeltennis.
Ping-pong vergt hand-oogcoördinatie,
tactisch inzicht, opperste concentratie &
snelheid.
Christine
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8-Juni-2012 Slottoernooi!
We begonnen om een uur of 7 ‘s avonds, ik was 1
van de latere maar goed.
Ik ging toen ik aankwam & natuurlijk was
omgekleed, ging ik inspelen met Danique tegen
Kosto.
Dat was al heel gezellig, dat beloofde alweer dat het
een leuke, sportieve & vooral gezellige avond zou
worden. Toen (bijna) iedereen er was begon
Mariska met een openingsspeeche.
Hierin werd verteld wat we gingen doen, de
pouleindeling etc. Nadat de poules waren
opgenoemd ging je met je poule naar de juiste tafel.
Ik zat in een poule met: Rob, Tom & Jan Zuur.
Er hoorde nog iemand bij, alleen die wilde helaas
niet meer meedoen.
Wij begonnen op de lange tafel, dit zijn 3 halve
tafels aan elkaar, met 2 netjes ertussen.
Dit werd gespeeld met een grotere bal, dat speelde
heel grappig. Ik wist alleen van Tom te winnen,
maar hij speelde zeer goed.
Rob & Jan waren toch net een tandje te sterk voor
mij. Vervolgens, toen de andere ook klaar waren,
gingen wij naar de tafel waarbij je met Noppen
moest gaan spelen. Dit speelde heel vreemd.
Dat kwam vooral doordat ik het helemaal niet
gewend was.
Maar het is wel leuk om een keer anders te spelen
dan de andere keren.
Ik won er 2, van Jan & Tom, maar moest mijn punt
(alweer) aan Rob geven, hij speelde goed.
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Daarna gingen we naar het volgende, & laatste
onderdeel van de avond, de minitafel, dit was een
halve tafel met raar net.
Deze verloor ik allebei, maar dat maakte niet uit.
Doordat Tom er niet meer de hele tijd bij kon zijn
ging hij al eerder naar huis, daardoor heb ik niet
tegen Tom kunnen spelen,
dat was wel jammer maarja het was nog steeds wel
leuk.
Toen dat was afgelopen, waren er andere mensen
nog wedstrijden aan het spelen.
Dus daar maar een beetje bij gekeken, dat was
leuk, kon je ook zien hoe de andere op de vreemde
onderdelen speelden.
Ik mocht op het eind kleine tussenstanden
uitrekenen, dat was wel grappig, maar soms ook
wel beetje vervelend.
Maar er zijn veel ergere dingen.
Nadat alle punten waren geteld kwam de uitslag.
Het was ondertussen al bijna half 11.
Derde van de avond werd: (vriendin van Nico
Hakze): Meintsje Hakze!
Tweede van de avond werd: (vader van Gert jan):
Harry Platerink!!
En last but not least:
De eerste prijs ging naar: (terugkomend van een
periode niet gespeeld te hebben bij Delta-Impuls):
Jan Woudstra!!!
De avond was zeer geslaagd.
Christine
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Wist je dat…
• Mark, Aise en Gabriël meedoen aan de
minicompetitie?
• Nu ik dit typ zij vier wedstrijden hebben gespeeld?
• Zij daarvan twee met 5-0 verloren, één nipt
verloren met 3-2 en één dik wonnen met 4-1?
• Het derde seniorenteam zonder problemen
kampioen gaat worden in de vierde klasse?
• Johan Ooms, Jan Zwier en Anne Dekker tot nu toe
zelfs geen wedstrijd verloren?
• Ik mij afvraag hoe ze dit vol gaan houden?
• Het eerste seniorenteam zeer knap gelijkspeelde
tegen kampioen TTV Dokkum?
• Arnoud toen al zijn wedstrijden won?
• Vrijdag 12 oktober het MFA in Oudeschoot
feestelijk geopend werd?
• ‘MFA’ staat voor ‘multifunctionele accommodatie’?
• Kinderen en volwassenen toen tussen 16.00u en
18.00u konden komen tafeltennissen?
• Het een gezellige drukte was?
• Peter regelmatig de sleutel van de zaal vergeet?
• Dit toch wel eens aan zijn leeftijd zou kunnen
liggen?
• Arnoud gelukkig een reservesleutel heeft?
• De ‘Grote clubactie verkoopdag’ een groot succes
was?
• Mariska en Arnoud met zes jeugdleden heel
Oudeschoot aan loten heeft geholpen?
• Wij als club ongeveer 270 loten hebben verkocht?
• We daardoor een extra nieuwe tafel kunnen
kopen?

Delta Impuls

Jaargang 2012 - 03

• TTV Delta Impuls een YouTube-account heeft?
• Je daar abonnee kunt worden zodat je geen
filmpje hoeft te missen?
• De club ook actief is op Facebook?
• ‘Delta Impuls Heerenveen’ in je vriendenlijst kan
komen te staan?
• Alle nieuwtjes dan ook op Facebook voorbij
komen?
• Sommige leden wel 20 uur per week
tafeltennissen, inclusief wedstrijden?
• Arnoud en Kosto de trainersopleiding gaan
volgen?
• Zij de jeugd dan nog beter les kunnen geven?
Arnoud
Jeugdtraining woensdag.
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Jeugdtraining op woensdag.

Gabriël is altijd vrolijk!!
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Competitiewedstrijden thuis op vrijdagavond.

Oplossing ‘waar is de
tafeltennisbal?’. De bal zit
achter nummer 5.
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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@online.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 februari 2013.

Daarom willen wij:
- Dat alle stukken ingeleverd zijn voor 8 februari 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 2012-03. Het blad
verschijnt driemaal per jaar. Oplage 60 exemplaren.
Het volgende nummer 2013-01 verschijnt in februari 2013.
Kopie verslagen moet u voor 8 februari 2013 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.

